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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σπηλιωτόπουλο για την 

πολύτιμη βοήθεια που μας πρόσφερε σε όλη τη διάρκεια αυτού του 

τετραμήνου, την κυρία Τζάκη (καθηγήτρια πληροφορικής) για την 

καθοδήγησή της σχετικά με την χρήση των Η/Υ.  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στην φετινή μας εργασία επιλέξαμε να ασχοληθούμε με ένα 

πολυαγαπημένο και πανάρχαιο θέμα τον αθλητισμό και τις 

προσωπικότητες που έχει γεννήσει. Ο όρος σήμερα δεν περιορίζεται 

μόνο στη επίδοση σε αθλητικές ασκήσεις, αλλά έχει πολύ ευρύτερη 

σημασία. Ο αθλητισμός ποικιλόμορφος πλέον, αποτελεί ένα κοινωνικό 

φαινόμενο που επηρεάζει τη ζωή, όχι μόνο των αθλητών αλλά και αυτών 

που παρακολουθούν τις επιδόσεις τους. Το βασικότερο στοιχείο του 

αθλητισμού στις μέρες μας είναι η παγκόσμια επικράτησή του και η 

πολύπλευρη και πολυεθνική ανάπτυξή του. Όμως, όσο πλούσια και να 

είναι η ποικιλία των ατομικών και ομαδικών αθλημάτων και όσο σοβαρά, 

τα κίνητρα, τα μέσα και η διαφήμιση, τόσο από τα κράτη όσο και από 

τους συλλόγους-φορείς ο αριθμός των αθλητών δεν είναι αυτός που θα 

μπορούσε να είναι. Ωστόσο η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και η 

παροχή μέσων στους αθλητές, βελτίωσαν πολύ τις επιδόσεις τους. Αυτό 

σε συνδυασμό με την αύξηση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τα 

αθλητικά επιτεύγματα είχε σαν αποτέλεσμα, την δημιουργία αθλητικών 

ειδώλων. Μερικά από τα ονόματα που χαίρουν παγκόσμιου θαυμασμού 

και εκτίμησης από το φίλαθλο κοινό και με τα οποία επιλέξαμε να 

ασχοληθούμε είναι ο Roger Federer, ο Oscar Pistorius, ο Νίκος Γκάλης 

και ο Νίκος Σαμαράς, 

Ο Roger Federer είναι ένας από τους κορυφαίους τενίστες όλων των 

εποχών -σύμφωνα μάλιστα με τις κατά καιρούς δηλώσεις σχολιαστών 

τένις και τενιστών- ''ίσως ο μεγαλύτερος όλων των εποχών''. Ο Oscar 

Pistorius είναι Νοτιαφρικάνος δρομέας γνωστός και ως ''ο γρηγορότερος 

άνθρωπος χωρίς πόδια''. Στην ηλικία των έντεκα μηνών ακρωτηριάστηκε 

και στα δύο πόδια, κάτω από τα γόνατα, διότι εκ γενετής του έλειπε η 

περόνη. Αυτό όμως δεν τον απέτρεψε από το να ασχοληθεί με τον 

αθλητισμό. Στις 14 Φεβρουαρίου 2013 συνελήφθη στην Πρετόρια για το 

φόνο της συντρόφου του. Ο Pistorius κατηγορήθηκε για φόνο εκ 

προμελέτης, ενώ η γραμμή υπεράσπισής του υποστηρίζει ότι πρόκειται 

για ατύχημα. Στις 22 Φεβρουαρίου 2013 αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 

1 εκατομμύριο ραντ (85.470 ευρώ) ενώ δεν είναι γνωστό πότε θα 

ξεκινήσει η δίκη. 

Ο Νίκος Γκάλης είναι ελληνοαμερικάνος πρώην καλαθοσφαιριστής. 

Είναι η σημαντικότερη μορφή της Ελλάδας και κατέχει πολλούς τίτλους 

στο ενεργητικό του . Μετά από την αποχώρησή του από το μπάσκετ 

(1995) ασχολήθηκε με την δημιουργία αθλητικής κατασκήνωσης για 

παιδιά στη Χαλκιδική έως το 2006. 
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Ο Νίκος Σαμαράς ήταν Έλληνας, από τους κορυφαίους που ανέδειξε η 

χώρα μας. Αγωνιζόταν στη θέση του ακραίου και ήταν 263 φορές 

διεθνής. Διακρινόταν για το «φαρμακερό» σερβίς του με άλμα και το 

κεραυνοβόλο καρφί του. Αγωνίστηκε σε ομάδες της Ελλάδας αλλά και 

του εξωτερικού.  

Τη σεζόν 2012-2013 αγωνιζόταν και προπονούσε την ομάδα της Λήμνου, 

τόπο όπου είχε εγκατασταθεί μόνιμα από το 2009. 

Παρά τον θάνατό του, (από εγκεφαλικό ανεύρυσμα) η ομάδα κατάφερε 

στο τέλος της σεζόν 2012-2013 να κερδίσει την άνοδο στην Α2 Εθνική 

πετοσφαίρισης ανδρών κάνοντας το όνειρό του πραγματικότητα. 

Αποτελούσε σύμβολο, για το ελληνικό βόλεϊ.  

               

 

 
 
http://www.google.gr/search?hl=el&gs_rn=8&gs_ri=psy-

ab&cp=11&gs_id=1j&xhr=t&q=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83+%CF%86%CE%BF

%CF%81%CE%BC%CE%B5%CF%83&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44770516,d.ZWU&biw=1440&bih=799&um=1&ie=UTF-

8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=IYFhUYioOoLJ4ATO7ICgAQ#um=1&hl=el&tbm=isch&sa=1&q=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%

CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83++%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE

%B9%CE%B5%CF%82&oq=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83++%CF%86%CF%89%

CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%82&gs_l=img.3...1519.4405.0.4567.18.16.0.1.1.0.171.1570.8j

8.16.0...0.0...1c.1.8.img.iXqTvpa9Rt4&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44770516,d.bGE&fp=f1c44e08a7b5fe3e&biw=1440&bih=799&imgrc=MhOz

O8CVLgFuvM%3A%3BY291E_9zlnx-

cM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.graphics.gr%252Fphotography%252Fportfolio%252Fsports%252Fimages%252Fp2__0009_Layer%25252

05.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.graphics.gr%252Fphotography%252Fsection.php%253Fcateg%253D7%3B570%3B375 

 

http://www.google.gr/search?hl=el&gs_rn=8&gs_ri=psy-ab&cp=11&gs_id=1j&xhr=t&q=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83+%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%B5%CF%83&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44770516,d.ZWU&biw=1440&bih=799&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=IYFhUYioOoLJ4ATO7ICgAQ#um=1&hl=el&tbm=isch&sa=1&q=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83++%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%82&oq=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83++%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%
http://www.google.gr/search?hl=el&gs_rn=8&gs_ri=psy-ab&cp=11&gs_id=1j&xhr=t&q=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83+%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%B5%CF%83&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44770516,d.ZWU&biw=1440&bih=799&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=IYFhUYioOoLJ4ATO7ICgAQ#um=1&hl=el&tbm=isch&sa=1&q=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83++%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%82&oq=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83++%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%
http://www.google.gr/search?hl=el&gs_rn=8&gs_ri=psy-ab&cp=11&gs_id=1j&xhr=t&q=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83+%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%B5%CF%83&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44770516,d.ZWU&biw=1440&bih=799&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=IYFhUYioOoLJ4ATO7ICgAQ#um=1&hl=el&tbm=isch&sa=1&q=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83++%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%82&oq=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83++%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%
http://www.google.gr/search?hl=el&gs_rn=8&gs_ri=psy-ab&cp=11&gs_id=1j&xhr=t&q=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83+%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%B5%CF%83&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44770516,d.ZWU&biw=1440&bih=799&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=IYFhUYioOoLJ4ATO7ICgAQ#um=1&hl=el&tbm=isch&sa=1&q=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83++%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%82&oq=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83++%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%
http://www.google.gr/search?hl=el&gs_rn=8&gs_ri=psy-ab&cp=11&gs_id=1j&xhr=t&q=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83+%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%B5%CF%83&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44770516,d.ZWU&biw=1440&bih=799&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=IYFhUYioOoLJ4ATO7ICgAQ#um=1&hl=el&tbm=isch&sa=1&q=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83++%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%82&oq=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83++%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%
http://www.google.gr/search?hl=el&gs_rn=8&gs_ri=psy-ab&cp=11&gs_id=1j&xhr=t&q=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83+%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%B5%CF%83&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44770516,d.ZWU&biw=1440&bih=799&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=IYFhUYioOoLJ4ATO7ICgAQ#um=1&hl=el&tbm=isch&sa=1&q=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83++%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%82&oq=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83++%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%
http://www.google.gr/search?hl=el&gs_rn=8&gs_ri=psy-ab&cp=11&gs_id=1j&xhr=t&q=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83+%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%B5%CF%83&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44770516,d.ZWU&biw=1440&bih=799&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=IYFhUYioOoLJ4ATO7ICgAQ#um=1&hl=el&tbm=isch&sa=1&q=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83++%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%82&oq=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83++%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%
http://www.google.gr/search?hl=el&gs_rn=8&gs_ri=psy-ab&cp=11&gs_id=1j&xhr=t&q=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83+%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%B5%CF%83&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44770516,d.ZWU&biw=1440&bih=799&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=IYFhUYioOoLJ4ATO7ICgAQ#um=1&hl=el&tbm=isch&sa=1&q=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83++%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%82&oq=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83++%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%
http://www.google.gr/search?hl=el&gs_rn=8&gs_ri=psy-ab&cp=11&gs_id=1j&xhr=t&q=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83+%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%B5%CF%83&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44770516,d.ZWU&biw=1440&bih=799&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=IYFhUYioOoLJ4ATO7ICgAQ#um=1&hl=el&tbm=isch&sa=1&q=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83++%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%82&oq=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83++%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%
http://www.google.gr/search?hl=el&gs_rn=8&gs_ri=psy-ab&cp=11&gs_id=1j&xhr=t&q=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83+%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%B5%CF%83&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44770516,d.ZWU&biw=1440&bih=799&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=IYFhUYioOoLJ4ATO7ICgAQ#um=1&hl=el&tbm=isch&sa=1&q=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83++%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%82&oq=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83++%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%
http://www.google.gr/search?hl=el&gs_rn=8&gs_ri=psy-ab&cp=11&gs_id=1j&xhr=t&q=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83+%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%B5%CF%83&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44770516,d.ZWU&biw=1440&bih=799&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=IYFhUYioOoLJ4ATO7ICgAQ#um=1&hl=el&tbm=isch&sa=1&q=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83++%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%82&oq=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83++%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Έπειτα από τέσσερις μήνες σκληρής δουλειάς, καταφέραμε να 

διεκπεραιώσουμε την ολοκλήρωση της σύνθετης και συνάμα 

ενδιαφέρουσας εργασίας που αναλάβαμε. Αυτόν τον καιρό 

καταπιαστήκαμε με τη μελέτη της ζωής τεσσάρων ΄΄θρύλων΄΄: του 

Σαμαρά, του Γκάλη, του Φέντερερ και του Πιστόριους. Όλες, γνωστές 

προσωπικότητες στο χώρο του αθλητισμού και πιο συγκεκριμένα στο 

βόλεϊ, στο μπάσκετ, στο τένις και στο στίβο αντίστοιχα. Όπως θα 

διαβάσετε και παρακάτω ο κάθε αθλητής έχει σημειώσει μεγάλες 

επιτυχίες στον τομέα του και έχει σπάσει παγκόσμια ρεκόρ, γεγονός που 

τον κατατάσσουν στο παγκόσμιο αθλητικό πάνθεο. 

Αφού ,λοιπόν, συλλέξαμε πληροφορίες, αρχίσαμε να γράφουμε την 

εργασία που διαβάζετε. Αφιερώσαμε στον κάθε αθλητή τη δική του 

ενότητα, στην οποία αναφέρουμε όσο πιο σχολαστικά γίνεται 

λεπτομέρειες για την καριέρα του και την προσωπική ζωή του. 

Παράλληλα, συγκεντρώσαμε μια λίστα για τα οφέλη του αθλητισμού. 

Αυτό έγινε καθώς θεωρούμε απαραίτητο να γνωρίζουν όλοι τις 

ευεργετικές δυνατότητες που προσφέρει η άσκηση και ενδεχομένως να 

εμπνεύσουμε κάποιους να ασχοληθούν με αυτόν.Ο αθλητισμός δεν 

παρέχει μόνο εντυπωσιακή σωματική διάπλαση, αλλα και δυνατή 

ψυχολογία, ομαδικό πνεύμα και αίσθημα συνεργασίας. Επίσης, πήραμε 

συνέντευξη από ένα φιλικό πρόσωπο τού Νίκου Σαμαρά, ο οποίος μας 

μίλησε για τη ζωή και το έργο του βολεϊμπολίστα, που χάθηκε τόσο 

ξαφνικά, και τελικά δημιουργήσαμε το εικονογραφικό παράρτημα, με 

φωτογραφίες που αντλήσαμε από το διαδίκτυο, προσδίδοντας έτσι ένα 

ενδιαφέρον και μια παραστατικότητα στα κείμενά μας. Πιστεύουμε ότι οι 

εικόνες πάντα βοηθούν με το να προσδίδουν ενδιαφέρον στο γραπτό 

λόγο, οπότε ελπίζουμε να έχει επιτευχθεί κάτι τέτοιο. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

   Η ανθρώπινη ζωή είναι συνυφασμένη με δραστηριότητες και 

εκδηλώσεις που την προστατεύουν, τη διαμορφώνουν, τη βελτιώνουν και 

την ομορφαίνουν. Τέτοια εκδήλωση της ανθρώπινης ζωής είναι και ο 

αθλητισμός, που έχει άμεση σχέση με την υγεία, την ψυχαγωγία, την 

καλαισθησία, την πνευματική και ηθική καλλιέργεια του ανθρώπου. 

   Αθλητισμός, από τη λέξη ‘άθλος’ (ο αγώνας, ο κόπος, η άμιλλα για 

βραβείο) είναι η σωματική και πνευματική προσπάθεια υπεροχής σε ένα 

άθλημα, σε ένα αγώνισμα με ορισμένες απαιτήσεις επίδοσης και 

συγκεκριμένους κανονισμούς διεξαγωγής του. Αθλήματα στα οποία, 

ανάλογα με τις ικανότητες του, μπορεί να επιδοθεί κάποιος υπάρχουν 

πολλά, ατομικά και ομαδικά! Όλα αποτελούν εκφάνσεις του αθλητισμού. 

Πρέπει στο σημείο αυτό να παρατηρήσουμε πως ο αθλητισμός διαφέρει 

από τη γυμναστική, η οποία έχει το νόημα της άσκησης και δη της 

σωματικής για την ανάπτυξη των φυσικών δυνατοτήτων. Μολονότι οι 

λέξεις ‘αθλούμαι’ και ‘γυμνάζομαι’ χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημες, 

δεν έχουν ακριβώς την ίδια έννοια. Θα ήταν ελλιπής, όμως, ο ορισμός 

του αθλητισμού, αν τον περιορίζαμε μόνο στη σωματική άσκηση με 

μοναδικό σκοπό την αρμονική διάπλαση και την ευεξία του σώματος. 

Συντελεί και στην καλλιέργεια του πνεύματος, στην ψυχαγωγία, στη 

διαμόρφωση ήθους και στην ανάπτυξη της συλλογικής συνείδησης του 

ανθρώπου. 
    Η αξία του αθλητισμού εκτιμήθηκε πολύ νωρίς και μάλιστα, επειδή 

συνδέεται με τον ίδιο τον άνθρωπο και τη ζωή του, από κοινωνίες και 

πολιτισμούς που έδωσαν έμπρακτα δείγματα σεβασμού προς την 

ανθρώπινη ζωή. Και τέτοιος υπήρξε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Για 

τους αρχαίους Έλληνες  ο αθλητισμός ήταν μέρος της αγωγής τους και 

καθιερωμένος θεσμός που σχετιζόταν με ότι πιο ιερό είχαν, τη λατρεία 

των θεών. Οι αθλητικοί αγώνες, που τελούνταν στην αρχαία Ελλάδα σε 

τακτά χρονικά διαστήματα, είχαν σχέση με μεγάλες θρησκευτικές 

γιορτές. Η πιο γνωστή ήταν τα Ολύμπια προς τιμήν του Διός, απ’ όπου 

προήλθε και το Ολυμπιακό (αθλητικό) ιδεώδες ως έκφραση σεβασμού 

προς την ανθρώπινη ζωή, το σωματικό κάλλος, την αξία του ατόμου, την 

ευγενή άμιλλα, το αγωνιστικό πνεύμα και την ειρήνη ανάμεσα στις 

πόλεις- κράτη, αφού είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών 

αγώνων επικρατούσε ‘εκεχειρία’, διακοπή των εχθροπραξιών. 

    Το αθλητικό ιδεώδες όχι μόνο αναβίωσε στη σύγχρονη εποχή, αλλά 

είναι και παγκόσμια αποδεκτό. Οι Ολυμπιακοί αγώνες, τα παγκόσμια 

πρωταθλήματα, οι αγώνες με τη συμμετοχή όλων των χωρών μιας 

ηπείρου, για παράδειγμα οι πανευρωπαϊκοί αγώνες, αλλά και το 
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ενδιαφέρον με το οποίο παρακολουθούν τις διοργανώσεις αυτές, 

εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είναι αναμφισβήτητη 

επιβεβαίωση της εκτίμησης αυτής. Ο αθλητισμός εξακολουθεί να έχει 

πολύτιμη αξία, ιδιαίτερα για τον αθλούμενο. Η αποξένωση του ανθρώπου 

από τη φύση, οι νοσηρές συνθήκες διαβίωσης στις μεγαλουπόλεις, η 

εντατικοποίηση της εργασίας, οι τυποποιημένες κινήσεις, η καθιστική 

ζωή, το άγχος, η ανάγκη για αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, για 

ψυχαγωγία και φυσική ζωή κάνουν τον αθλητισμό όαση στη δύσκολη 

ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. 

Πειστικός Λόγος – Αθλητισμός- σελ. 129  Σπυρίδων Κούτρας- Τεύχος 

Α’) 
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Ψυχολογικά οφέλη της άσκησης: 

Η σωματική άσκηση αναφέρεται ως μορφή εκγύμνασης του σώματος και 

του πνεύματος, με την ύπαρξη παράλληλα και επίδρασης επί της 

ψυχολογικής κατάστασης του ασκούμενου. Τα οφέλη της άσκησης στην 

ψυχολογική κατάσταση του ατόμου αποτελούν αντικείμενο έρευνας τα 

τελευταία χρόνια και προσδίδουν στη φυσική δραστηριότητα ένα εύρος 

θετικών ψυχικών επιδράσεων προς τον ανθρώπινο οργανισμό. Τα οφέλη 

σχετίζονται με τη βελτίωση της ανθρώπινης διαβίωσης και την ποιότητα 

ζωής. Αναφέρονται πιο συγκεκριμένα στη(ν): 

·Βελτίωση της διάθεσης 

Η βελτίωση της καρδιαγγειακής λειτουργίας και η έκκριση χημικών 

ουσιών στον οργανισμό, μέσω της άσκησης, έχει άμεση επίδραση στη 

διάθεση του ασκούμενου. Η ευχάριστη διάθεση συνδέεται με χημικές 

ουσίες που εκκρίνονται στον εγκέφαλο και επιδρούν στην ψυχολογική 

κατάσταση του ατόμου. Τέτοιου είδους χημικές ουσίες είναι η 

νορεπινεφρίνη, η σεροτονίνη και η ντοπαμίνη, οι οποίες ασκούν θετική 

επίδραση στην ψυχολογική διάθεση. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται 

επίσης ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις άσκησης, η έκκριση των χημικών 

ουσιών παρουσιάζει στον εγκέφαλο δράση ανάλογη με τη δράση της 

μορφίνης, προκαλώντας γενική ευφορία. Η συγκεκριμένη επίδραση έχει 

αναφερθεί ως «το ανέβασμα του δρομέα» (runner’s high). 

· Μείωση του άγχους και παράλληλη ανάπτυξης της ικανότητας να 

ανταπεξέρχομαι στο στρες 

Η άσκηση βοηθά το άτομο να «αποκλείσει» από τη σκέψη του για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (όσο διαρκεί η άσκηση και για λίγο 

χρόνο μετά) τα όποια προβλήματα και ανησυχίες το απασχολούν, με 

αποτέλεσμα να «απαλλάσσεται» και από το άγχος. Σύμφωνα με τις 

θεωρίες περί του άγχους, όσο πιο πολύ σκεφτόμαστε ένα γεγονός ή ένα 

θέμα που μας προβληματίζει, τόσο περισσότερο ωθούμε τον εαυτό μας 

στη βίωση άγχους. Πολλές φορές το πρόγραμμα άσκησης δεν καταλήγει 

στην άμεση μείωση του άγχους, αλλά αυτή η μείωση επέρχεται με 

καθυστέρηση 30-90 λεπτών. Στην περίπτωση αυτή αναφέρεται στη 

διεθνή βιβλιογραφία ως «καθυστερημένη αγχολυτική επίδραση» (delayed 

anxiolytic effect) 
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· Ικανοποίηση από την επίτευξη στόχων της άσκησης 

Ο ασκούμενος τοποθετεί σε κάθε μορφή άσκησης ένα στόχο, η επίτευξη 

του οποίου δίνει ικανοποίηση και αποτελεί βασικό παρακινητικό 

παράγοντα για την μελλοντική συνέχιση της άσκησης. 

· Βελτίωση της αυτοεκτίμησης 

Η βίωση θετικού συναισθήματος και η επίτευξη του στόχου επί της 

άσκησης καλλιεργεί στο άτομο και θετικά συναισθήματα για τον εαυτό 

του, αυξάνοντας την αυτοεκτίμησή του. Παράλληλα αυξάνει και την 

αυτό-αποτελεσματικότητά του έναντι στο τι είναι ικανό να 

πραγματοποιήσει, ιδιαίτερα σημαντικό όφελος για τις μεγαλύτερες 

ηλικίες.  

· Βελτίωση της αυτό-εικόνας 

Η άσκηση συνδέεται άρρηκτα με την σωματική κατάσταση και εμφάνιση 

του ατόμου καθώς βελτιώνει την εξωτερική του εικόνα. Η εξωτερική 

εμφάνιση επηρεάζει την εικόνα που έχει το άτομο για τον ίδιο του τον 

εαυτό (αυτό-εικόνα), βιώνοντας συναίσθημα αποδοχής και ευχαρίστησης 

για την εμφάνισή του. 

· Αυξημένα επίπεδα ενέργειας 

Η θετική διάθεση που πηγάζει από την άσκηση, η αυξανόμενη 

αυτοεκτίμηση και ικανοποίηση του ατόμου αποτελούν στοιχεία για την 

παραγωγή σωματικής και ψυχολογικής ενέργειας. Παράλληλα, καθιστά 

τον ασκούμενο περισσότερο κινητικό και λειτουργικό, περισσότερο 

παραγωγικό και στον τομέα της εργασίας του. 

· Αυτοπεποίθηση που πηγάζει από τις σωματικές-φυσικές μας 

ικανότητες 

Η ενασχόληση του ατόμου με την άσκηση και η επίτευξη των επιμέρους 

στόχων επ’ αυτής, καλλιεργούν και αυξάνουν την αυτοπεποίθηση του 

ατόμου. Η αυτοπεποίθηση συνδέεται με την αίσθηση ότι μπορεί το άτομο 

να φέρει εις πέρας το πρόγραμμα άσκησης, το οποίο συνεισφέρει στη 

βίωση της προσωπικής ικανότητας από την πλευρά του ασκούμενου. 
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· Προφύλαξη από συναισθηματικές διαταραχές 

Η έρευνα στο χώρο των συναισθηματικών διαταραχών καταδεικνύει ότι 

τα παραπάνω οφέλη που αποκομίζει το άτομο από την άσκηση, 

θωρακίζουν εν μέρει και προφυλάσσουν το άτομο από συναισθηματικές 

διαταραχές, συνδεόμενες με αίσθημα ατονίας, απώλειας ικανοποίησης 

και ενέργειας. 

· Μείωση συμπτωμάτων που συνδέονται με ψυχικές διαταραχές 

Η άσκηση έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλά παρεμβατικά προγράμματα για 

την αποκατάσταση ψυχικών διαταραχών ως σύνοδοι και βοηθητική 

λειτουργία. Υποστηρίζεται ότι μόνο η άσκηση δεν μπορεί να αποτελεί 

θεραπεία για ψυχικές διαταραχές αλλά αναδεικνύεται ο βοηθητικός της 

ρόλος. Στη θεραπευτική διαδικασία ψυχικών διαταραχών είναι 

απαραίτητο να ελεγχθεί εξονυχιστικά το προτεινόμενο πρόγραμμα 

άσκησης καθώς το μη ενδεδειγμένο, είναι πιθανόν να αποδώσει τα 

αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.  

 

Απόσπασμα από ομιλία του προέδρου της Βουλής της Κύπρου 

Σε χαιρετισμό του στην τελετή έναρξης των 9
ων

 Παγκόσμιων Αγώνων 

Σκοποβολής «ΦΙΤΑΣΚ Κόμπακ Σπόρτιγκ 2012» στο Ολυμπιακό 

Σκοπευτήριο Λευκωσίας, ο κ. Ομήρου είπε ότι «η ενασχόληση με τη 

σκοποβολή και τον αθλητισμό, γενικότερα, ως υγιής και δημιουργική 

απασχόληση, μπορεί να λειτουργήσει ως όπλο και εργαλείο για την 

ανάπτυξη κοινωνικών και ψυχολογικών αντιστάσεων ενάντια στη 

μάστιγα των ναρκωτικών και άλλων εξαρτήσεων». 

 Πρόσθεσε ότι η σκοποβολή και ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσουν 

ως όπλα «ενάντια στην εγκληματικότητα, στον ρατσισμό, στην 

αποξένωση και γενικότερα στην κρίση θεσμών, αξιών και σχέσεων που 

μαστίζει σήμερα την κοινωνία μας».  

Ο Πρόεδρος της Βουλής είπε ότι «ο αθλητισμός μπορεί να αξιοποιηθεί 

για τη βελτίωση και τη συντήρηση της υγείας των πολιτών και την 

προσφορά ενός υγιούς τρόπου εκτόνωσης και διοχέτευσης της 

ασυγκράτητης ενέργειας των νέων». 

Ανέφερε, περαιτέρω, ότι «ο αθλητισμός, με τις υπέρτατες αξίες που 

πρεσβεύει, αποτελεί ένα από τα πλέον ισχυρά και αποτελεσματικά 

αντίδοτα κατά της νεανικής παραβατικότητας και κάθε αντικοινωνικής 
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συμπεριφοράς». Ο κ. Ομήρου είπε πως «το άτομο που αθλείται, που έχει 

συνειδητοποιήσει το βαθύτερο νόημα του αθλητισμού, οδηγείται μέσω 

του αθλητισμού στη διαμόρφωση μιας ουσιαστικής ζωής, μιας ζωής με 

αληθινές αξίες και οράματα, γιατί ο αθλητισμός, από τα βάθη της 

ιστορίας, ταυτίστηκε με τα πιο ευγενικά ιδεώδη». 

 Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Βουλής είπε ότι «η περαιτέρω 

προώθηση του αθλητισμού και η αξιοποίησή του για σωστή ανάπτυξη 

των παιδιών, των αυριανών πολιτών, αποτελεί αδιαμφισβήτητη 

αναγκαιότητα και βασική  προϋπόθεση για να έχει μέλλον η κοινωνία και 

ο τόπος μας». 

 «Γι’ αυτό κι εμείς, ως εκπρόσωποι του κυπριακού λαού, τασσόμαστε 

ανεπιφύλακτα υπέρ της περαιτέρω προώθησής του και αντιμετωπίζουμε 

θετικά κάθε νομοσχέδιο το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση του 

αθλητισμού και των ολυμπιακών ιδεωδών», είπε ο Πρόεδρος της Βουλής. 

 Συνέχισε λέγοντας ότι «αν και βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, τα λόγια 

του αρχαίου νομοθέτη της Αθήνας του Σόλωνα, εξακολουθούν να έχουν 

μια μοναδική βαρύτητα που προσδιορίζει τους στόχους και ταυτόχρονα 

τη στρατηγική του μέλλοντος για τον αθλητισμό. 

 Ο αρχαίος νομοθέτης Σόλωνας, έγραψε, λοιπόν ότι  «αναγκάζουμε τους 

πολίτες να ασκούν το σώμα τους, όχι μόνο για τους αγώνες, για να 

μπορούν να κερδίζουν τα βραβεία -γιατί μόνο λίγοι από αυτούς φτάνουν 

ως αυτά- αλλά γιατί περιμένουμε πολύ μεγαλύτερη ωφέλεια για την πόλη 

και για αυτούς τους ίδιους», είπε ο κ. Ομήρου. 

ΠΗΓΗ http://www.sportpsychologist.gr/index.php/article_more/items/pslg-fl-ss.html  
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ROGER FEDERER 

 

Γεννήθηκε στις 8 Αυγούστου του 1981 στη Βασιλεία της Ελβετίας και 

είναι γιος Γερμανοελβετού και Νοτιαφρικάνος. Μεγάλωσε στο προάστιο 

Μουνχενστάιν της Βασιλείας, κοντά στα σύνορα της Ελβετίας με τη 

Γαλλία και με τη Γερμανία. Ως παιδί έπαιζε επίσης ποδόσφαιρο, και, πριν 

αποφασίσει να ακολουθήσει καριέρα στο τένις, ήθελε να γίνει 

επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Έχοντας εξασφαλίσει την οικονομική 

του ευμάρεια και με το παραπάνω θέλησε να ιδρύσει δύο ιδρύματα για 

μικρά άρρωστα παιδιά στην Κένυα, για να χαρίσει μερικά χαμόγελα σε 

παιδιά που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Επίσης χρηματοδοτεί το 

τουρνουά Masters της γενέτειρας του, της Βασιλείας, αλλά και την 

ομώνυμη ποδοσφαιρική ομάδα της οποίας δηλώνει φανατικός οπαδός. 

Ο Ρότζερ Φέντερερ είναι ένας από τους κορυφαίους τενίστες όλων των 

εποχών - σύμφωνα μάλιστα με τις κατά καιρούς δηλώσεις σχολιαστών 

τένις και τενιστών, "ίσως ο μεγαλύτερος όλων των εποχών" . Από τις 19 

Αυγούστου 2013 ο Φέντερερ κατέχει την έβδομη θέση στην παγκόσμια 

κατάταξη χάνοντας την πέμπτη που κατείχε μέχρι την αμέσως 

προηγούμενη εβδομάδα.  

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&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sCSmUtWqMOPNygOo7YLIBQ&sqi=2&ved=

0CDsQsAQ&biw=1280&bih=922#q=%CF%86%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF

%81&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=kQ7mh-

dMRLvVfM%3A%3Bg1n39MYu6ataKM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.contra.gr%252FSports%252FTenni

s%252Farticle2347772.ece%252FALTERNATES%252Fw460%252Ffederer.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fw

ww.contra.gr%252FSports%252FTennis%252Fnea-htta-sok-o-fenterer.2347763.html%3B460%3B295 

Ο συναγωνισμός με τον Ναδάλ 

Ο Φέντερερ με τον Ναδάλ είναι αντίπαλοι από το 2005, και ο 

συναγωνισμός μεταξύ τους αποτελεί μέρος της καριέρας και των δύο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ναδάλ έχει σταθεί το μόνο εμπόδιο για τον 

Φέντερερ στις χωμάτινες επιφάνειες και έχει αποτελέσει την κύρια αιτία 

για την οποία ο Ελβετός παρά το γεγονός ότι έχει πραγματοποιήσει 

εξαιρετικές εμφανίσεις στο Ρολάν Γκαρός (έχει συμμετάσχει σε 5 

τελικούς), έχει κατορθώσει να κερδίσει το συγκεκριμένο τουρνουά μόνο 

μία φορά (το 2009) : 

• Είναι οι μόνοι τενίστες που έχουν έρθει αντιμέτωποι ο ένας με τον 

άλλον σε 6 τελικούς Γκραν Σλαμ (Grand Slam). 

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&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sCSmUtWqMOPNygOo7YLIBQ&sqi=2&ved=0CDsQsAQ&biw=1280&bih=922
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&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sCSmUtWqMOPNygOo7YLIBQ&sqi=2&ved=0CDsQsAQ&biw=1280&bih=922
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&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sCSmUtWqMOPNygOo7YLIBQ&sqi=2&ved=0CDsQsAQ&biw=1280&bih=922
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&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sCSmUtWqMOPNygOo7YLIBQ&sqi=2&ved=0CDsQsAQ&biw=1280&bih=922
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&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sCSmUtWqMOPNygOo7YLIBQ&sqi=2&ved=0CDsQsAQ&biw=1280&bih=922
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&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sCSmUtWqMOPNygOo7YLIBQ&sqi=2&ved=0CDsQsAQ&biw=1280&bih=922
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&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sCSmUtWqMOPNygOo7YLIBQ&sqi=2&ved=0CDsQsAQ&biw=1280&bih=922
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• Ο τελικός τού Γουίμπλετον του 2008 ανάμεσά τους έχει χαρακτηριστεί 

από πολλούς σχολιαστές τένις ως το σπουδαιότερο ματς όλων των 

εποχών. 

• Πολλοί σχολιαστές τένις θεωρούν τη "διαμάχη" ανάμεσά τους ως τη 

μεγαλύτερη στην ιστορία. 

 

Ρεκόρ 

Κατέχει πολλά ρεκόρ στην ιστορία τού τένις, μερικά από τα οποία είναι τα 

εξής: 

• Κατάκτηση 17 Γκραν Σλαμ 

• Ο τενίστας με τις περισσότερες (237) συνεχείς εβδομάδες (02.02.2004 - 

17.08.2008) στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης από την Ένωση 

Επαγγελματιών Αντισφαιριστών (Association of Tennis Professionals- 

ATP), 

• Κατάκτηση του Γουίμπλετον για πέμπτη συνεχή χρονιά (2003-2007) - 

μαζί με τον Μπγιορν Μποργκ (Bjorn Borg) (1976-1980), 

• Νίκη στους 4 πρώτους Τελικούς Γκραν Σλαμ (Grand Slam) στα οποίους 

συμμετείχε, 

• Κατάκτηση του Αμερικανικού Όπεν για πέμπτη συνεχή χρονιά (2004-

2008), 

• Κατάκτηση τόσο του Αμερικανικού Όπεν όσο και του Γουίμπλετον για 

πέμπτη φορά - και μάλιστα συνεχή, 

• Κατάκτηση 3 Γκραν Σλαμ (Grand Slam): Αμερικανικό Όπεν, 

Αυστραλιανό Όπεν και Γουίμπλετον, την ίδια χρονιά, 3 φορές (2004, 2006, 

2007), 

• Συμμετοχή σε 20 τελικούς Γκραν Σλαμ 

• Συμμετοχή σε 10 συνεχόμενους τελικούς Γκραν Σλαμ (Grand Slam) στην 

κατηγορία τού Απλού Ανδρών (από το Γουίμπλετον του 2005 μέχρι το 

Αμερικανικό Όπεν τού 2007), 

• Συμμετοχή σε 21 συνεχόμενους ημιτελικούς Γκραν Σλαμ (Grand Slam) 

στην κατηγορία τού Απλού Ανδρών (από το τουρνουά Γουίμπλετον του 

2003 μέχρι σήμερα), 
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• Συνεχείς νίκες, τόσο σε γήπεδο χόρτου (65) όσο και σε σκληρό γήπεδο 

(56), 

• Ο τενίστας με τα περισσότερα κέρδη από τουρνουά (US$ 49,475,219), 

• Κατάκτηση του Davidoff Swiss Indoors Basel για τρίτη συνεχή χρονιά 

(2006-2008). 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%C
F%82&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sCSmUtWqMOPNygOo7YLIBQ&sqi=2&ved=0CDsQsAQ&biw=1280&bih

=922#q=%CF%86%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%81&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgr

c=Yhml5qA-
_QmbyM%3A%3BEenSy1wzbVPzQM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252Fthumbnail%253Ffilepath%253

D%252Fcontentfiles%252Fsports%252Ffederer_15-

1.jpg%2526width%253D620%2526height%253D446%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252F192655%252Fan
eth-prokrish-gia-fenterer%3B620%3B446 

Βραβεία 

Ο Φέντερερ έχει κερδίσει πολλά βραβεία κατά τη διάρκεια της καριέρας 

του στο τένις. 

Έχει κερδίσει το βραβείο "Laureus World Sportsman of the Year" 4 

συνεχόμενες χρονιές (2005-2008). 

 

Προσωπική Ζωή 

Ο Ρότζερ Φέντερερ γνωρίστηκε με την πρώην επαγγελματία τενίστρια 

Μιροσλάβα (Μίρκα) Βάβρινετς στους Ολυμπιακούς Αγώνες τού Σύδνεϋ 

το 2000, στους οποίους συμμετείχαν ως μέλη της ολυμπιακής ομάδας της 

Ελβετίας. Τον μακροχρόνιο δεσμό τους επισημοποίησαν με τον γάμο 

τους στη Βασιλεία, στις 11 Απριλίου 2009. Στις 23 Ιουλίου τού ίδιου 

χρόνου έγιναν γονείς δίδυμων κοριτσιών.Έχει μητρική του γλώσσα τα 

ελβετικά-γερμανικά, αλλά μιλάει επίσης με ευχέρεια Γερμανικά, 

Γαλλικά, Αγγλικά, και δίνει συνεντεύξεις και στις 3 αυτές γλώσσες.Έχει 

χόμπι το κρίκετ.Από παιδί υποστηρίζει την ποδοσφαιρική ομάδα της 

γενέτειράς του Βασιλείας και την ιταλική Γιουβέντους.Στο φιλανθρωπικό 

του έργο συγκαταλέγεται το ίδρυμα που φέρει το όνομά του, και το 

οποίο, από το 2003, συμπαραστέκεται σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. 

Παράλληλα προωθεί τον αθλητισμό στη νεολαία. Το 2006 ανακηρύχθηκε 

Πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNICEF, ενώ έχει εμφανιστεί στην 

καμπάνια της UNICEF κατά τού AIDS.Το περιοδικό Time Magazine τον 

συμπεριέλαβε στη λίστα με τους 100 πιο ισχυρούς ανθρώπους τού 

κόσμου για το 2007.Το 2007 επίσης φωτογραφήθηκε ως Βασιλιάς 

Αρθούρος από την Annie Leibowitz, μεταξύ άλλων διασημοτήτων, για το 

πρότζεκτ της Disney "Year of a Million Dreams". 

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&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sCSmUtWqMOPNygOo7YLIBQ&sqi=2&ved=0CDsQsAQ&biw=1280&bih=922
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&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sCSmUtWqMOPNygOo7YLIBQ&sqi=2&ved=0CDsQsAQ&biw=1280&bih=922
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&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sCSmUtWqMOPNygOo7YLIBQ&sqi=2&ved=0CDsQsAQ&biw=1280&bih=922
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&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sCSmUtWqMOPNygOo7YLIBQ&sqi=2&ved=0CDsQsAQ&biw=1280&bih=922
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&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sCSmUtWqMOPNygOo7YLIBQ&sqi=2&ved=0CDsQsAQ&biw=1280&bih=922
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&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sCSmUtWqMOPNygOo7YLIBQ&sqi=2&ved=0CDsQsAQ&biw=1280&bih=922
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&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sCSmUtWqMOPNygOo7YLIBQ&sqi=2&ved=0CDsQsAQ&biw=1280&bih=922
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&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sCSmUtWqMOPNygOo7YLIBQ&sqi=2&ved=0CDsQsAQ&biw=1280&bih=922
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Γενικά 

Ο Roger Federer, συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 πιο ισχυρών και 

αναγνωρίσιμων αθλητών του κόσμου, σύμφωνα με το Αμερικανικό 

περιοδικό Sports Illustrated. Ο Ελβετός βασιλιάς του τένις, φιγουράρει 

στην 3η θέση, πίσω από τον star του NBA LeBron James και τον άσο του 

γκολφ Tiger Woods. 

Το σχετικό αφιέρωμα, χαρακτηρίζει το Roger Federer, ως τον πιο 

προβεβλημένο αθλητή του τένις και των κατατάσσει μεταξύ των πιο 

δημοφιλών αθλητών του πλανήτη. 

To 2011, έρευνα ανέφερε τον Roger Federer, ως το πιο αξιοσέβαστο 

πρόσωπο παγκοσμίως, μετά τον Nelson Mandela. 

Οι ειδικοί λένε πως πρόκειται για τον καλύτερο αθλητή που έχει 

ασχοληθεί επαγγελματικά με το άθλημα του τένις. Άλλοι πάλι 

υποστηρίζουν πως δεν είναι δυνατόν να γίνει μια σύγκριση μεταξύ αυτού 

και των σημαντικότερων παικτών του παρελθόντος, καθώς οι συνθήκες 

γύρω από το άθλημα του τένις αλλάζουν συνεχώς όπως και ο τρόπος με 

τον οποίο οι τενίστες προπονούνται, γυμνάζονται, εκπαιδεύονται κτλ. 

Όπως και να χει, το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για μια από τις 

σπουδαιότερες και ισχυρότερες προσωπικότητες στην ιστορία του τένις.  

Από μικρός λάτρευε τη μικρή κίτρινη μπάλα του τένις και γι’ αυτό του 

άρεσε να πηγαίνει στο γήπεδο όπου έκανε προπόνηση η Martina Higins 

(η σπουδαιότερη Ελβετίδα τενίστρια που έχει υπάρξει) και να βοηθάει 

στο να μαζευτούν οι μπάλες μετά το τέλος της προπόνησης (όσοι έχουν 

ασχοληθεί έστω και λίγο με το τένις θα γνωρίζουν ότι δεν είναι και η πιο 

διασκεδαστική πλευρά του αθλήματος!). Οι προπονητές του έλεγαν πριν 

καν συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας του, ότι πρόκειται για ένα 

μεγάλο ταλέντο. Όπως φαίνεται είχαν δίκιο. Το 1998 καταχωρήθηκε και 

επίσημα στους καταλόγους της παγκόσμιας ομοσπονδίας τένις με τους 

ενήλικες επαγγελματίες τενίστες. Τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής 

του καριέρας είχε δείξει πολλά από τα στοιχεία του ταλέντου του χωρίς 

όμως να κατακτήσει κάποιο σπουδαίο τίτλο. Το 2003 όμως, αποτέλεσε 

ουσιαστικά την αρχή των χρυσών σελίδων της καριέρας του με την 

πρώτη κατάκτηση ενός τίτλου Grand Slam. 
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Την περίοδο 2003-2008 ήταν κυριολεκτικά ανίκητος. Η διαφορά 

δυναμικότητας συγκριτικά με τους υπόλοιπους σπουδαίους τενίστες της 

περιόδου εκείνης ήταν πραγματικά τεράστια. 

Χαρακτηριστικά κατορθώματα οι 81 νίκες σε 83 αγώνες την περίοδο 

2005-2006και η απονομή του τίτλου του καλύτερου αθλητή της χρονιάς 

για τέσσερις (4!!) συνεχόμενες χρονιές (2004-2007). Την περίοδο 2009-

2011 έδειξε να χάνει λίγο από την ενέργεια του, τον ενθουσιασμό του και 

το κίνητρο του πέφτοντας από την πρώτη θέση της παγκόσμιας 

κατάταξης την οποία κατείχε για τουλάχιστον 4 χρόνια. Φυσικά, δεν είχε 

σταματήσει να κερδίζει σημαντικά τουρνουά αλλά σε καμία περίπτωση 

δεν θύμιζε τον ανίκητο Roger Federer της περιόδου 2004-2008. Το 2011 

ήταν απογοητευτικός ως προς την απόδοση του σε πολλούς σημαντικούς 

αγώνες και πολύ δημοσιογράφοι άρχισαν να γράφουν πως πλησιάζει το 

τέλος της λαμπρής καριέρας του. Όμως ο ίδιος δεν είχε πει την τελευταία 

του λέξη. 

Στις αρχές του 2012 δήλωσε τα εξής : «Θα προσπαθήσω να είμαι 

ανταγωνιστικός όπως παλαιότερα. Στόχος μου να επιστρέψω στο 

νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης για να νιώσουν μαζί με εμένα την 

ίδια χαρά και οι κόρες μου. Έχω ακόμη πολλή ενέργεια να δώσω και το 

κίνητρο είναι τεράστιο ». Το πε και το ’κανε! Ήταν μια εκπληκτική 

χρονιά για τον ίδιο, γεμάτη νίκες, υπέροχο τένις, αργυρό ολυμπιακό 

μετάλλιο και την επιστροφή του στο νούμερο 1 της κατάταξης 

καταρρίπτοντας έτσι το μοναδικό ρεκόρ που είχε απομείνει. Πλέον έχει 

συμπληρώσει τις 300 εβδομάδες στο νούμερο 1 της κατάταξης και είναι 

ο πρώτος στην αντίστοιχη λίστα στην ιστορία του αθλήματος. 

Ο Roger Federer είναι σίγουρα μια από τις σπουδαιότερες 

προσωπικότητες στην ιστορία του αθλητισμού. Και αυτό οφείλεται όχι 

μόνο στα κατορθώματα του, αλλά και στον χαρακτήρα του. Η 

ταπεινότητα και η μετριοφροσύνη τον χαρακτήριζαν πάντα παρόλο που 

σε σχετικά μικρή ηλικία είχε κερδίσει πολλά λεφτά και δόξα. Με τη 

στάση του έχει δείξει ότι τα λεφτά δεν είναι πανάκεια. Αντίθετα, η 

μεγάλη αγάπη προς το επάγγελμά του και το ατελείωτο κίνητρο του να 

προσφέρει σε αυτό, είναι τα στοιχεία που τον έχουν αναδείξει σε μια 

σπουδαία προσωπικότητα του αθλητισμού και όχι μόνο. Αποτελεί λοιπόν 

ένα πρότυπο επαγγελματία.  

 

 



 17 

ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ 
 
Η καταγωγή του 

Ο Άγιος Ισίδωρος είναι ένα ήσυχο , ορεινό χωριουδάκι της Ρόδου 

κτισμένο στις ανατολικές πλαγιές του ψηλότερου βουνού του νησιού, τον 

Αττάβυρο, σε υψόμετρο 532 μέτρων, οι λιγοστοί κάτοικοι του οποίου 

ασχολούνται με τη γεωργία, τη κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία. Αυτό 

που διαφοροποιεί το χωριό αυτό απ’ τα εκατοντάδες άλλα της ελληνικής 

επαρχίας είναι το ότι πρόκειται για τον τόπο καταγωγής του 

σπουδαιότερου Έλληνα καλαθοσφαιριστή όλων των εποχών, του Νίκου 

Γκάλη. Του ανθρώπου που πριν από 23 χρόνια όχι μόνο έβαλε το 

μπάσκετ στα σπίτια μας αλλά κατάφερε να ενώνει κάθε Πέμπτη βράδυ 

όλους τους Έλληνες υπέρ του Άρη, της ομάδας που, μαζί με τον 

μπασκετικό του Διόσκουρο, Παναγιώτη Γιαννάκη, έβγαλε απ’ την 

αφάνεια του ελληνικού πρωταθλήματος και την οδήγησε στα τέλη της 

δεκαετίας του ’80 στην ελίτ της Ευρώπης. Εκεί που ήταν, άλλωστε και η 

θέση του ίδιου του Γκάλη. (πηγή:Του Κωνσταντίνου Τσαβάλου, ‘Η ζωή,  

η καριέρα και η μουντομπασκετική 50αρα του Νίκου Γκάλη’ Oneman.) 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BB

%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wwR4UpzXIYPJtAam44CIBw&ved=0CAkQ_AUoA
Q&biw=1440&bih=799&dpr=1#facrc=_&imgdii=_&imgrc=UkDBLzdf81ZWZM%3A%3B_tub1RJcv3vJKM%3Bhttp%253A%

252F%252Fwww2.allaboutaris.com%252Fdbimg%252Fnews%252F10366_main.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.allabo

utaris.com%252Fitem.asp%253Fid%253D10366%3B600%3B380 

Κεντρικά σημεία της ζωής και της καριέρας του 

Ο Νίκος Γκάλης γεννήθηκε το 1957 στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ. Γιος 

μεταναστών με καταγωγή από τη Ρόδο, μεγάλωσε στην Αμερική. Το 

1975 εισήχθη στο καθολικό πανεπιστήμιο του Σίτον Χολ του οποίου η 

ομάδα μπάσκετ φημίζεται για τις διακρίσεις της. Ξεχώρισε γρήγορα και 

έγινε ένας από τους καλύτερους καλαθοσφαιριστές του κολλεγιακού 

πρωταθλήματος. Αγωνιζόταν στη θέση του σούτιγκ γκαρντ και σκόραρε 

με μεγάλη ποικιλία κινήσεων. Την περίοδο 1978-79 αναδείχθηκε τρίτος 

σκόρερ στο κολεγιακό πρωτάθλημα του NCAA με 27,5 πόντους μ.ο. 

πίσω τον δεύτερο (και μετέπειτα θρύλο του ΝΒΑ) Λάρι Μπερντ. Στο 

τέλος εκείνης της σεζόν συμμετείχε στο ντραφτ (θεσμοθετημένη 

διαδικασία επιλογής μελλοντικών επαγγελματιών από αθλητικά 

σωματεία στις Η.Π.Α.) του NBA και επιλέχθηκε από την ομάδα Boston 

Celtics μόλις στον τρίτο γύρο της διαδικασίας και συνολικά την 68η 

θέση.(kool-news ‘ O υπεράνθρωπος που έφερε τα πάνω κάτω στο 

ελληνικό μπάσκετ’) 

 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wwR4UpzXIYPJtAam44CIBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=799&dpr=1
https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wwR4UpzXIYPJtAam44CIBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=799&dpr=1
https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wwR4UpzXIYPJtAam44CIBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=799&dpr=1
https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wwR4UpzXIYPJtAam44CIBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=799&dpr=1
https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wwR4UpzXIYPJtAam44CIBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=799&dpr=1
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Πρώτα-βήματα-στην-Ελλάδα 

Το καλοκαίρι του 1979 οι ελληνικές ομάδες του Παναθηναϊκού και του 

Ολυμπιακού εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για να τον αποκτήσουν 

όμως τελικά ο ίδιος προτίμησε να ενταχθεί στην ομάδα του Άρη, ο 

οποίος είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ελλάδας. Την πρώτη του σεζόν 

στην Ελλάδα αναδείχθηκε 3ος σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από 

την επόμενη χρονιά όμως έγινε ο πρώτος σκόρερ του ελληνικού 

πρωταθλήματος και συνέχισε να κατακτά την πρώτη θέση για 11 

συνεχόμενα έτη συνολικά. Ολοκλήρωσε την περίοδο 1980-81 με 44 

πόντους κατά μέσο όρο σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση σε 

συγκομιδή πόντων σε μέσο όρο στην καριέρα του.Το 1985 ο Άρης 

κατέκτησε το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας που ήταν και το 

πρώτο νταμπλ του συλλόγου. Στην Ευρώπη σημειώθηκε η μεγαλύτερη 

διάκριση του συλλόγου έως τότε με τη συμμετοχή στον ημιτελικό του 

Κυπέλλου Κόρατς εναντίον της Ciao Crem Varese. Το 1986 ο Γκάλης 

κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο 

Μουντομπάσκετ της Ισπανίας με την Ελλάδα να τερματίζει 10η 

συμμετέχοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελική φάση 

Μουντομπάσκετ.  

https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BB
%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wwR4UpzXIYPJtAam44CIBw&ved=0CAkQ_AUoA

Q&biw=1440&bih=799&dpr=1#facrc=_&imgdii=BInyFkAYVFbj0M%3A%3B2wk58PK9vkSvAM%3BBInyFkAYVFbj0M%3

A&imgrc=BInyFkAYVFbj0M%3A%3BOyAVk3b39quv7M%3Bhttp%253A%252F%252Fschoolpress.sch.gr%252Fgymnasiovl
achioti%252Ffiles%252F2013%252F04%252Fgalis.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fschoolpress.sch.gr%252Fgymnasiovlachio

ti%252F%2525CE%2525BD%2525CE%2525B9%2525CE%2525BA%2525CE%2525BF%2525CF%252582-

%2525CE%2525B3%2525CE%2525BA%2525CE%2525AC%2525CE%2525BB%2525CE%2525B7%2525CF%252582%252
F%3B508%3B426 

 

Το 1987 κατέκτησε το δεύτερο νταμπλ του με τον Άρη. Μετά από την 

επιτυχημένη σεζόν του με τον Άρη αγωνίστηκε στο Ευρωμπάσκετ 1987 

με την εθνική Ελλάδας. Ο Γκάλης αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ (με μ.ο. 

37 πόντους) και MVP της διοργάνωσης και η Εθνική Ελλάδας 

αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης, πέρα από κάθε προγνωστικό. Με 

κορυφαίο αθλητή μακράν το Νίκο Γκάλη η εθνική Ελλάδος που δεν είχε 

έως τότε καμιά διάκριση σε επίπεδο κορυφής, επικράτησε απέναντι σε 

ομάδες με τεράστια ιστορία στο θεσμό όπως η Σοβιετική Ένωση και η 

Γιουγκοσλαβία. Αναδείχθηκε κορυφαίος Ευρωπαίος 

καλαθοσφαιριστής για το 1987. Πλέον και τυπικά αποτελούσε έναν από 

τους κορυφαίους αθλητές του ευρωπαϊκού μπάσκετ.Οι επόμενες τρεις 

σεζόν αποτέλεσαν μια περίοδο που ο Άρης ήταν κυρίαρχος του 

αθλήματος στην Ελλάδα αλλά και μια από τις κορυφαίες ομάδες της 

Ευρώπης. Το 1988, 1989, 1990 ο Άρης κατέκτησε το νταμπλ στην 

Ελλάδα και συμμετείχε σε τρία διαδοχικά φάιναλ φορ του Κυπέλλου 

Πρωταθλητριών Ευρώπης με το Γκάλη να ηγείται της ομάδας. 

(kool-news ‘ O υπεράνθρωπος που έφερε τα πάνω κάτω στο ελληνικό 

μπάσκετ’) 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wwR4UpzXIYPJtAam44CIBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=799&dpr=1
https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wwR4UpzXIYPJtAam44CIBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=799&dpr=1
https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wwR4UpzXIYPJtAam44CIBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=799&dpr=1
https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wwR4UpzXIYPJtAam44CIBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=799&dpr=1
https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wwR4UpzXIYPJtAam44CIBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=799&dpr=1
https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wwR4UpzXIYPJtAam44CIBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=799&dpr=1
https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wwR4UpzXIYPJtAam44CIBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=799&dpr=1
https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wwR4UpzXIYPJtAam44CIBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=799&dpr=1
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Το-άδοξο-φινάλε 

Το παιχνίδι που έγινε πριν από 17,5 χρόνια στο κλειστό του Μετς 

ανάμεσα στους Αμπελόκηπους και τον Παναθηναϊκό έμελλε να είναι το 

τελευταίο στο οποίο βρέθηκε ο Νίκος Γκάλης με αθλητική περιβολή. 

Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής, όπως υποστηρίζει και ο Μάνος Μίχαλος, 

έβαλε τέλος στην καριέρα του από τη μία στιγμή στην άλλη κι ενώ είχε 

ακόμα να προσφέρει. Γι' αυτή την εξέλιξη, πολλοί κατηγόρησαν τον 

Κώστα Πολίτη και ίσως να είχαν δίκιο, ωστόσο η ιστορία δεν ξεγράφεται 

και φυσικά ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω.Ο Νίκος Γκάλης στην ανακοίνωση 

που έστειλε ένα χρόνο αργότερα στα ΜΜΕ για να ενημερώσει πως 

αποσύρεται από την ενεργό δράση, είχε ξεκαθαρίσει πως ήθελε να 

σταματήσει μέσα στο γήπεδο, αλλά τελικά αυτό δεν κατέστη δυνατόν, 

καθώς ο Παναθηναϊκός τον δέσμευε με συμβόλαιο και μετά τον καυγά με 

τον Πολίτη δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί σε άλλη ομάδα.Ας πάρουμε 

όμως τα πράγματα από την αρχή... Το παιχνίδι με τους Αμπελόκηπους 

έγινε στο κλειστό του Μετς στις 18 Οκτωβρίου του 1994. Ο 

Παναθηναϊκός είχε στον πάγκο του τον Κώστα Πολίτη τον οποίο και είχε 

προτείνει ο ίδιος ο Γκάλης στον Παύλο Γιαννακόπουλο. 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BB

%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wwR4UpzXIYPJtAam44CIBw&ved=0CAkQ_AUoA

Q&biw=1440&bih=799&dpr=1#facrc=_&imgdii=_&imgrc=qVcUG5G18hDf6M%3A%3BvYvUjGdxXFNTJM%3Bhttp%253A

%252F%252Fwww.conta.gr%252FBasketball%252FHellas%252FA1Basket%252Farticle2242545.ece%252FALTERNATES%

252Fw620%252Fgalis_exw.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.seleo.gr%252Findex.php%253Fop 

 

Μάλιστα, αναφέρεται ότι ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν ήθελε 

να ακούσει για τον Κώστα Πολίτη και αποφάσισε να του δώσει την 

ευκαιρία, από τη στιγμή που ο Γκάλης επέμενε πως θα βοηθούσε την 

ομάδα. Οι σχέσεις των δύο ανδρών τη σεζόν 1993-94 ήταν καλές, 

ωστόσο την επόμενη σεζόν διαταράχθηκαν από την αρχή της κιόλας. 

Μία απρόσμενη ήττα, αυτή από το Περιστέρι φέρνει τους Πολίτη και 

Γκάλη αντιμέτωπους μετά το τέλος του αγώνα. "Δεν καταλαβαίνεις ότι 

είσαι πρόβλημα για την ομάδα και πρέπει φύγεις;", φέρεται να είπε ο 

Έλληνας προπονητής και το θέμα έφτασε μέχρι τον Παύλο 

Γιαννακόπουλο, προκειμένου να επιλυθεί.Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού 

αφού έλαβε αμοιβαίες εξηγήσεις και αφού προηγουμένως ο Κώστας 

Πολίτης ζήτησε συγνώμη από τον Νίκο Γκάλη, θεώρησε πως το θέμα 

έληξε, προτρέποντας πολλούς να βάλουν νερό στο κρασί τους για το 

καλό της ομάδας.Κι ενώ όλοι νόμιζαν πως το θέμα έχει τελειώσει...  

Στις 18 Οκτωβρίου του 1994 στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τους 

Αμπελόκηπους ο Κώστας Πολίτης όχι μόνο δεν ξεκίνησε τον Γκάλη στην 

πεντάδα, αλλά δεν τον έβαλε καθόλου μέχρι το ημίχρονο. 

Στα αποδυτήρια κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας τσακώνονται και ο 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wwR4UpzXIYPJtAam44CIBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=799&dpr=1
https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wwR4UpzXIYPJtAam44CIBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=799&dpr=1
https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wwR4UpzXIYPJtAam44CIBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=799&dpr=1
https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wwR4UpzXIYPJtAam44CIBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=799&dpr=1
https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wwR4UpzXIYPJtAam44CIBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=799&dpr=1
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Γκάλης φεύγει από το γήπεδο φανερά εκνευρισμένος και 

απογοητευμένος. Πάντως, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποια 

στιγμή ο Πολίτης του ζήτησε να περάσει στο παρκέ και ο Γκάλης 

αρνήθηκε επικαλούμενος αδιαθεσία.Είτε έτσι, είτε αλλιώς πάντως, το 

αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Πείσμωσε τόσο πολύ με την εξέλιξη των 

πραγμάτων που έβαλε τέλος στην καριέρα του εν μία νυκτί! Μάλιστα, ο 

Παύλος Γιαννακόπουλος που τον πήγε σπίτι του, φέρεται να του ζήτησε 

λίγη υπομονή για να επιληφθεί του θέματος, ωστόσο ο Γκάλης μάλλον 

είχε πάρει την απόφασή του.Μέσα σε λίγες ώρες, ο "Νικ" μάζεψε τα 

πράγματα του και έφυγε για τη Θεσσαλονίκη, ενώ το Νοέμβριο του 1994 

ο Παναθηναϊκός προέβη σε διακοπή συμβολαίου. Έτσι λοιπόν, ακόμα κι 

όταν αποχώρησε ο Πολίτης δίνοντας τη θέση του στον 

Κιουμουρτζόγλου, δεν ήταν αρκετό για να επιστρέψει στην αγωνιστική 

δράση.(Sport 24 ‘ Το άδοξο φινάλε στην καριέρα του Νίκου Γκάλη) 

 
 

Το επίσημο αντίο-Η επιστολή του Γκάλη 

Η χρονιά πέρασε έτσι, παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έκανε 

κινήσεις προσέγγισης, οι οποίες όμως έπεσαν στο κενό. Ο Παύλος 

Γιαννακόπουλος πλήρωνε το συμβόλαιό του με την ελπίδα κάποια 

στιγμή να επέστρεφε, όμως ο Μάλκοβιτς δεν τον ήθελε στο ρόστερ της 

ομάδας, ενώ ο ίδιος ο Γκάλης ήθελε να πάρει μεταγραφή για την ΑΕΚ. 

Ο Γκάλης σε ηλικία 38 ετών αποφάσισε να επισημοποιήσει το τέλος, με 

ανακοίνωση που υπέγραψε και απέστειλε στα ΜΜΕ στις 29 Σεπτεμβρίου 

του 1995. 

"Κάποτε θα γινόταν κι αυτό. Στη ζωή, όλα έχουν μια αρχή κι ένα τέλος. 

Πολλές φορές εξαρτάται από μας, πολλές φορές όχι. Ήθελα να σταματήσω 

αυτό που τόσο αγάπησα κι αγαπώ μέσα στο γήπεδο γιατί πιστεύω ότι ξέρω 

να παίρνω τις αποφάσεις μου τότε που πρέπει. Αυτή μου η επιθυμία 

θεωρήθηκε από πολλούς αδυναμία. 

Ποτέ δεν έχω παρακαλέσει άνθρωπο και ποτέ δε ζήτησα χάρη από 

κανέναν. Μέχρι και σήμερα (σ.σ 29/9/1995) έκανα υπομονή περιμένοντας 

μία κίνηση. Είμαι εγωιστής αλλά δεν είναι εγωιστικό να πιστεύω μέχρι κι 

αυτή τη στιγμή ότι είμαι ελεύθερος και ότι δεν ανήκω σε κανέναν. Γιατί 

έχω λόγο και τιμή. 

Φεύγω από το άθλημα που αγάπησα πικραμένος. Με μόνη ικανοποίηση ότι 

ακόμα και σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι μπορώ να αλλάζω τις ισορροπίες. 

Ευχαριστώ όλους τους ανώνυμους φιλάθλους για την αγάπη που μου 
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έδειξαν. Ζητώ συγγνώμη αν κάποιους πίκρανα. Τη ζωή πρέπει να την 

παίρνουμε όπως έρχεται αν θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι. 

Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες του πρωταθλήματος που αρχίζει 

αύριο (σ.σ 30/9/1995) κάνοντας μια ευχή: Να μη ξεχνάμε όλοι ότι το 

μπάσκετ είναι παιχνίδι και ότι υπάρχουν νικητές και ηττημένοι", ανέφερε 

χαρακτηριστικά ο Έλληνας άσος αφήνοντας αιχμές κατά πάντων και 

φυσικά προς το πρόσωπο του Κώστα Πολίτη. 

(Sport 24 «Το άδοξο φινάλε στην καριέρα του Νίκου Γκάλη») 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BB

%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms 

 

Η ζωή του Γκάλη μετά το μπάσκετ 

 

Γενικά:  

Το κεφάλαιο "Γκάλης" στην ουσία δεν έκλεισε ποτέ για το ελληνικό 

μπάσκετ... Ο κόσμος εξακολουθεί να τον λατρεύει σαν Θεό και αυτό δεν 

είναι κάτι που φαίνεται μόνο από το γεγονός ότι τα εισιτήρια για την 

εκδήλωση προς τιμήν του εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα. 

Ο Νίκος Γκάλης μετά την απόφασή του να βάλει τέλος στην καριέρα του, 

επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, όπου και συνέχισε τη ζωή του. Ουσιαστικά 

στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε αμέσως μετά το συμβάν στους 

Αμπελόκηπους και δεν ξαναγύρισε ποτέ για να διαμείνει στην Αθήνα, 

πλην ελαχίστων περιπτώσεων και για μικρά χρονικά διαστήματα. 

Από τη στιγμή που τα φώτα "έσβησαν" για το Νίκο Γκάλη ήταν ότι 

καλύτερο μπορούσε να του συμβεί. Ποτέ δεν του άρεσε άλλωστε η 

δημοσιότητα και πάντα τη θεωρούσε αναγκαίο κακό. 

Τον πρώτο καιρό, οργάνωσε τις σκέψεις του και σταδιακά άφησε πίσω 

του την τελευταία πικρή γεύση που του άφησε το ελληνικό μπάσκετ, 

επιδιδόμενος στο αγαπημένο του χόμπι που δεν είναι άλλο από το τάβλι. 

Επειδή, όμως το μπάσκετ ήταν η ζωή του, δεν μπορούσε να το 

"παρατήσει" έτσι απλά... Αφιερώθηκε έτσι στο κλαμπ που είχε ιδρύσει 

στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής. Οι λιλιπούτειοι θαυμαστές του έκαναν 

ουρά για να μάθουν τα μυστικά του μπάσκετ από τον κορυφαίο του 

είδους. Ασχολήθηκε ενεργά μέχρι και το Μάρτιο του 2006 όταν 

αποφάσισε να πουλήσει τα δικαιώματά του, βάζοντας τέλος σε ένα 

σημαντικό κεφάλαιο της ζωής του. 

 

 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wwR4UpzXIYPJtAam44CIBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=799&dpr=1
https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wwR4UpzXIYPJtAam44CIBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=799&dpr=1
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Προσωπικά Δεδομένα 

 

Ο γάμος του και η μικρή του κόρη: Το πιο σημαντικό πάντως κεφάλαιο 

στη ζωή του, ήταν ο γάμος του με τη δημοσιογράφο Ελένη Παναγιώτου. 

Παντρεύτηκαν στις 9 Δεκεμβρίου του 2005 και λίγο καιρό μετά 

απέκτησαν την κορούλα τους Στέλλα την οποία και βάπτισαν τέτοιο 

καιρό πριν από 6 χρόνια. Η μονάκριβη κόρη του πήρε το όνομα της 

μητέρας του που της είχε μεγάλη αδυναμία. 

Η αγάπη του για τον Άρη: Στον Άρη, ο Νίκος Γκάλης αγωνίστηκε για 13 

ολόκληρα χρόνια... Όπως καταλαβαίνει κανείς τον δένουν σημαντικοί 

δεσμοί με το σύλλογο. Πολλές φορές απέδειξε έμπρακτα την αγάπη του 

για την ομάδα. Αξίζει να αναφέρουμε πως είχε λάβει χρήματα από τον 

Άρη, λίγο πριν πάρει μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, χρήματα τα οποία 

δεν διεκδίκησε ποτέ.Φυσικά και από την εκδήλωση που θα γίνει προς 

τιμήν του στις 7/5 δεν θα λάβει ούτε ευρώ, όπως άλλωστε είχε 

ξεκαθαρίσει στους διοργανωτές από την πρώτη στιγμή που τον 

προσέγγισαν. 

Μάλιστα, η πρώτη προσέγγιση έγινε το 2006, αλλά εκείνη η προσπάθεια 

κόλλησε στην γραφειοκρατία και όχι στη δική του διάθεση. Ωστόσο, τον 

περασμένο χειμώνα, ο Νίκος Γκάλης μαζί με το φίλο και συνεργάτη του 

Χρήστος Σαμαρά συζήτησαν την πρόταση του κ. Αρβανίτη και έδωσαν 

τα χέρια για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση, έστω κι αργά. 
(Sport 24 ‘Η ζωή του Γκάλη μετά το μπάσκετ’) 

Στο hall of fame και ο πρώτος λαμπαδηδρόμος 

Στην πιο συγκινητική ίσως στιγμή που τον και μας... σημάδεψε μετέφερε 

την Ολυμπιακή Φλόγα ως πρώτος λαμπαδηδρόμος μέσα στο Ολυμπιακό 

Στάδιο για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. 

Όλο το στάδιο καταχειροκρότησε όρθιο τον κορυφαίο "Nick the Greek" 

και το πλήθος ήταν συγκινημένο. Το 2007 τιμήθηκε με το μετάλλιο τιμής 

στην Ευρωλίγκα και έγινε μέλος του ευρωπαϊκού Hall of Fame της FIBA 

κατά την πρώτη επιλογή του θεσμού. Να υπενθυμίσουμε ότι πριν από 

λίγο καιρό ήταν υποψήφιος για να ενταχθεί στο Hall of Fame του NBA. 

Τέσσερα χρόνια μετά το φινάλε της καριέρας του, ο Νίκος Γκάλης 

αποδέχτηκε την πρόταση των αδελφών Γιαννακόπουλου και βρέθηκε στο 

ΟΑΚΑ. Στις 21 Οκτωβρίου 1999 βραβεύτηκε από τον Παναθηναϊκό στο 

ημίχρονο αγώνα της Ευρωλίγκας απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον 

κόσμο να τον τιμά με ένα ζεστό αποθεωτικό χειροκρότημα. 

Επίσης τιμήθηκε στον τελικό του Final-4 της Αθήνας, από τον τότε 

Δήμαρχο-Αθηναίων ,Νικήτα Κακλαμάνη. 
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Εκφράσεις που ειπώθηκαν για τον Γκάλη 

 ‘..Ο Γκάλης για μένα ήταν ο επίγειος σουπερ ήρωας. Ένας κοντός 

που κατάφερε να κάνει ότι θέλει κόντρα σε κανόνες και φυσικούς 

νόμους. Δεν νομίζω ότι για την γενιά μου θα υπάρξει ξανά 

άνθρωπος που θα μας χαρίσει παρόμοιες συγκινήσεις..’  
Αλέξανδρος Βούλγαρης 

 ‘..Είπα στους παίκτες μου το σύστημα με το οποίο θα μαρκάραμε 

μόνο του 4 παίκτες του Άρη. Για τον Γκάλη κάναμε την προσευχή 

μας..’  
Βόιτσεκ Κραιόφτσκι, πρώην προπονητής της Λεχ Πόζναν. 

 ‘.. Αν εγώ είμαι ο γιος του διαβόλου, τότε ο Γκάλης είναι ο ίδιος ο 

διάβολος..’ 

Ντράζεν Πέτροβιτς 

 ‘..Ο Γκάλης είναι ο παίκτης του 21
ου

 αιώνα..’Αλεξάντερ 

Γκομέλσκι, προπονητής της ΕΣΣΔ 

 ‘..Αν ο Γκάλης θέλει να βάλει καλάθι, θα το βάλει όποιος κι αν είναι 

ο αντίπαλός του..’Αρβιντας Σαμπόνις 

 ‘.. Δεν περίμενα ότι θα υπήρχε στην Ευρώπη, και ειδικά στην 
Ελλάδα ένας τόσο σπουδαίος παίκτης..’Μάικλ Τζόρνταν 

 ‘..Είδα τον Γκάλη να κάνει πράγματα που δεν είχα δει να γίνονται 
ούτε καν στους Lakers και στους Celtics..’Μπομπ Μάκαντου 

 ‘..Ξέρω έναν τρόπο να σταματήσουμε τον Γκάλη.. να τον 

κλειδώσουμε στο ξενοδοχείο!..’Ρούντ Χερεβέιν, προπονητής της 

Ντεν Μπος (Πηγή:Του Κωνσταντίνου Τσαβάλου, «Η ζωή , η 

καριέρα και η μουντομπασκετική 50αρα του Νίκου Γκάλη») 
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Όσκαρ Πιστόριους 

 

Τα πρώτα χρόνια της ζωής του 

“Blade Runner”, “Ο γρηγορότερος άνθρωπος χωρίς πόδια” ή απλώς 

Όσκαρ Λέοναρντ Καρλ Πιστόριους. Ένας νικητής της ζωής ο οποίος 

κατάφερε να αποδείξει πως οι σωματικές του ιδιαιτερότητες δεν τον 

εμποδίζουν να κάνει πράξη τα όνειρά του, κάνοντας, καλύτερα μάλιστα 

και από αρκετούς αρτιμελείς συναδέλφους του, αυτό που αγαπάει: 

δηλαδή, να τρέχει. 

Ο Όσκαρ Πιστόριους γεννήθηκε στις 22 Νοεμβρίου του 1986 στη Νότια 

Αφρική. Πέρασε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Από τη μέρα που ήρθε 

στον κόσμο αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, εξαιτίας του ότι 

δε διέθετε περόνη στα δυο του πόδια αλλά μόνο μια ινώδη ζώνη που 

ανάγκασε τους γιατρούς να τα ακρωτηριάσουν λίγο κάτω από το γόνατο, 

μόλις στην ηλικία των 11 μηνών. Ο Πιστόριους, σε αντίθεση με πολλά 

παιδιά της ηλικίας του, αντιμετώπισε εξαρχής με ρεαλισμό, ομοψυχία και 

ωριμότητα το ανατομικό του πρόβλημα, το οποίο δεν τον πτόησε αλλά 

τον παρακίνησε να ασχοληθεί με τον αθλητισμό από πολύ μικρή, 

μάλιστα, ηλικία. 

Η αθλητική του καριέρα 

Στα 11 του χρόνια, ο Πιστόριους γράφεται στο Pretoria Boys High 

School, και αγωνίζεται στις σχολικές ομάδες ράγκμπι, πόλο και τένις. 

Αρκετά χρόνια αργότερα, λαμβάνει συμμετοχή σε αγώνες πάλης όμως 

ένας σοβαρός τραυματισμός του κατά τη διάρκεια αγώνα ράγκμπι τον 

Ιούνιο του 2003, τον αναγκάζει να ενταχθεί σε πρόγραμμα 

αποκατάστασης. Παρά τις δυσκολίες, όχι μόνο δεν τα παρατάει, αλλά 

αποφασίζει να ασχοληθεί ενεργά πλέον με το στίβο, κάνοντας την 

παρθενική του συμμετοχή σε Παραολυμπιακούς Αγώνες το 2004, στην 

Αθήνα. Με τις επιδόσεις του και τις επιτυχίες του ο Πιστόριους κάνει όλο 

τον πλανήτη να μιλάει για αυτόν. Κατακτά χρυσό μετάλλιο στα 

200μ.(T44), κάνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ με χρόνο 21.97 ενώ 

καταλαμβάνει και την τρίτη θέση στα 100μ.(Τ44). Από εκεί και πέρα, ο 

δρόμος προς την κορυφή ανοίγει διάπλατα για το σημερινό κάτοχο των 
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παγκοσμίων ρεκόρ στα αγωνίσματα των 100, 200 και 400 μέτρων της 

κατηγορίας Τ44. 

Από το 2005 μέχρι και το 2007, ο “Blade Runner”, κατακτά χρυσά 

μετάλλια, σχεδόν σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχει, συντρίβοντας 

παράλληλα τα δικά του παγκόσμια ρεκόρ της προηγούμενης χρονιάς. 

Τότε, ο Πιστόριους αποφασίζει πως έφτασε η στιγμή να δοκιμάσει την 

τύχη του σε διεθνείς αγώνες στίβου για άτομα χωρίς αναπηρία, έχοντας 

ως αντιπάλους του μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου. Οι 

εντυπωσιακοί χρόνοι που πραγματοποιεί, ξεσηκώνουν θύελλα 

αντιδράσεων στους κύκλους του κλασικού αθλητισμού. Πολλοί είναι 

εκείνοι που υποστηρίζουν πως τα τεχνητά μέλη τύπου Cheetah Flex-Foot, 

τα οποία είναι κατασκευασμένα από ανθρακονήματα και χρησιμοποιεί ο 

Πιστόριους για να τρέχει, του προσφέρουν μεγαλύτερο διασκελισμό, 

επομένως και μεγαλύτερο πλεονέκτημα έναντι των συναθλητών του. 

Μάλιστα, σύμβουλοι της Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου (IAAF), δε 

δίστασαν να χαρακτηρίσουν τα πρόσθετα μέλη του Πιστόριους, ως ένα 

είδος “ντοπαρίσματος”, το οποίο του χάρισε τη δεύτερη θέση στους 

αγώνες Golden League της Ρώμης το 2007. 

Ο Πιστόριους, αισθανόμενος φανερά δυσαρεστημένος από αυτή την 

εξέλιξη και αντιμετώπιση, δε διστάζει να προσφύγει στο Διεθνές 

Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), το οποίο έχει σαν έδρα του τη Λοζάνη της 

Ελβετίας. Η δικαστική διαμάχη με την IAAF, βγάζει νικητή τον “Blade 

Runner”, ο οποίος επικαλέστηκε αρκετές παραμέτρους που δεν είχαν 

ληφθεί υπόψη κατά την έκδοση του αρχικού πορίσματος. Η πλευρά του 

Πιστόριους αναφέρθηκε στις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει 

ο αθλητής και που έχουν να κάνουν με τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες 

και το μειονέκτημα κατά τη διαδικασία εκκίνησης, που λειτουργούν 

ανασταλτικά για τα τεχνητά του μέλη. Η διάσταση που παίρνει το θέμα 

αναγκάζει την IAAF να κάνει ένα βήμα πίσω, εντάσσοντας τον αθλητή 

στους κύκλους της και προσφέροντας του τη δυνατότητα να διεκδικήσει 

ακόμη και τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνο το 

2008. 

Παρά το γεγονός ότι ο Πιστόριους έβαλε για μια ακόμη φορά τα δυνατά 

του, δεν κατάφερε να “πιάσει” τα όρια συμμετοχής για τους 

Ολυμπιακούς τού Πεκίνο, ενώ η αθλητική ομοσπονδία της χώρας του δεν 

τον επέλεξε στην ομάδα που θα αγωνιζόταν στα 4Χ400μ. Τελικά, 
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συμμετέχει για μια ακόμη φορά στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, 

κατακτώντας 3 χρυσά μετάλλια στα αθλήματα των 100, 200 και 400 

μέτρων. Εάν ο Πιστόριους επιλεγόταν για να τρέξει στα 4Χ400μ, θα 

γινόταν ο πρώτος αθλητής με αναπηρικά προβλήματα που συμμετέχει σε 

Ολυμπιακούς Αγώνες. Η μεγαλοψυχία αυτού του ανθρώπου 

αποδεικνύεται και από τις δηλώσεις του στον Τύπο. Στο ερώτημα για το 

αν θα δεχόταν τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς του Πεκίνο μέσω της 

wild-card, απαντά πως δε θα το έκανε, αφού ήθελε να κερδίσει την 

πρόκρισή του μέσα από τους αγώνες στους οποίους έπαιρνε μέρος, κάτι 

που τον έκανε άλλωστε να βάλει τα δυνατά του, ώστε να συμμετάσχει 

στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου που θα διεξαχθούν σε λιγότερο από 

ένα χρόνο. 

Στις αρχές του φετινού χρόνου, ο Πιστόριους κατακτά άλλα τρία 

μετάλλια στους αγώνες IPC Athletics World στη Νέα Ζηλανδία, όμως, 

για πρώτη φορά έπειτα από επτά ολόκληρα χρόνια ηττήθηκε στα 100μ 

από τον Αμερικανό, Τζερόμ Σίνγκλετον. Ωστόσο, στους αγώνες του 

Παραολυμπιακού Παγκοσμίου Κυπέλλου, που διεξήχθησαν το Μάιο, ο 

Πιστόριους ανεβαίνει και πάλι στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, 

τερματίζοντας πρώτος στα 100, 200 και 400μ. (Τ44). Το καλοκαίρι του 

2011 παίρνει μέρος σε αρκετούς αγώνες με αντιπάλους αρτιμελείς 

αθλητές και μολονότι σημειώνει χρόνους κάτω από 46 δευτερόλεπτα, 

πρέπει να περιμένει μέχρι τις 19 Ιουλίου, όταν στο Λινγκάνο της Ιταλίας 

πετυχαίνει επίδοση 45,07 στα 400μ., χρόνο που του δίνει τη δυνατότητα 

συμμετοχής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στη Νταεγού και κατ’ 

επέκταση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012. 

Στην προκριματική φάση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στη 

Νταεγού, ο Πιστόριους, εκπροσωπώντας τη Νότια Αφρική, πετυχαίνει 

χρόνο 45,39 και περνά στα ημιτελικά των 400 μέτρων, όπου όμως 

αποκλείεται καθώς σημειώνει επίδοση 46,19. Ο “Blade Runner” 

συμμετέχει και στην προκριματική σειρά των 4Χ400μ. και μαζί με τους 

συναθλητές του καταφέρνουν να χαρίσουν στη χώρα τους την πρόκριση 

στο μεγάλο τελικό, πετυχαίνοντας μάλιστα εθνικό ρεκόρ, με χρόνο 2 

λεπτά 59 δευτερόλεπτα και 21 δέκατα. Ο Πιστόριους, μπορεί να μην 

αγωνίστηκε στον τελικό, εκεί όπου η Νότια Αφρική κατέκτησε τη 

δεύτερη θέση, ωστόσο κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο και την αποδοχή 

των συναθλητών του λόγω της εξαιρετικής του συμμετοχής στη 

διοργάνωση. 
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Το μεγάλο στοίχημα 

Το μεγάλο στοίχημα για τον Παρολυμπιονίκη της Αθήνας και του 

Πεκίνο, την “Αθλητική Προσωπικότητα του 2007”, όπως τον ανέδειξαν 

οι αθλητικοί συντάκτες του BBC, και τρίτο άνθρωπο με τη μεγαλύτερη 

παγκόσμια επιρροή στην κατηγορία “Ήρωες και Πρωτοπόροι” της λίστας 

του περιοδικού Times το 2008, είναι φυσικά η συμμετοχή του -και γιατί 

όχι η διάκρισή του- στο μεγάλο αθλητικό ραντεβού της επόμενης 

χρονιάς, τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνο, τον Αύγουστο του 

2012. Εκεί, θα μπορέσει να επιβεβαιώσει για μια ακόμη φορά το 

αθλητικό του μότο: “Δεν είστε άνθρωποι με ειδικές ανάγκες λόγω των 

ειδικών αναγκών που έχετε, αλλά είστε άνθρωποι ικανοί λόγω των 

ικανοτήτων που διαθέτετε”.  

Απόφθεγμα 

“You are not disabled by the disabilities you have. You are able by the 

abilities you have” 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

Νίκος Σαμαράς 

 

Ο Νίκος Σαμαράς γεννήθηκε την 1η Ιουλίου 1970 στη Στουτγκάρδη. 

Ξεκίνησε την καριέρα του στην ομάδα της Ορεστιάδας, την οποία 

ανέδειξε σε μία από τις κορυφαίες της χώρας μας τη δεκαετία του '90. Με 

την ακριτική ομάδα, μάλιστα, έφτασε στη δεύτερη θέση του Κυπέλλου 

Συνομοσπονδίας (νυν Challenge Cup) το1995, χάνοντας στον τελικό από 

την πανίσχυρη Παλαβόλο Πάρμα με 3-0 σετ. 

 

Καριέρα 

Το 1998 άφησε την Ορεστιάδα για την ιταλική Φαλκονάρα. Επέστρεψε 

ένα χρόνο αργότερα στην Ελλάδα για να αγωνισθεί στον Ηρακλή 

Θεσσαλονίκης, με τον οποίο κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2000. 

Το καλοκαίρι του 2000 πήρε μετεγγραφή για τον Παναθηναϊκό, στον 

οποίο έμεινε έως το 2002. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην ΑΕΚ, την 

ισπανική Σεβίλλη, την τουρκική Φενερμπαχτσέ, την ελβετική Σενουά, 

τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης κι έκλεισε την καριέρα του στον Μίλωνα, 

σε ηλικία 42 ετών. Υπήρξε ο μοναδικός Έλληνας πετοσφαιριστής που 

έχει αγωνιστεί στα πρωταθλήματα πέντε χωρών. 

Με την Εθνική Ελλάδας των ανδρών αγωνίσθηκε 263 φορές (12ος στη 

σχετική λίστα της ΕΟΠΕ) και το 1994 κατέκτησε την 6η θέση στο 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Βόλεϊ Μπολ, που έγινε στην Ελλάδα. 

Υπήρξε και 160 διεθνής με την Εθνική Εφήβων, με την οποία κατέκτησε 

την 6η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αθήνας το 1989. 

Σπούδασε Φυσική Αγωγή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, από 

όπου απέκτησε πτυχίο. Αγωνίστηκε σε 9 επαγγελματικούς συλλόγους σε 

Ελλάδα, Ιταλία και Τουρκία, με τελευταίο σταθμό σε ανώτερη κατηγορία 

τον Μίλωνα Ν. Σμύρνης το 2011-12. 

Τη μεγάλη του φήμη απέκτησε ως παίκτης του Α.Ο. Ορεστιάδας, στον 

οποίο αγωνίστηκε ως το 1998. Με το σύλλογο της Θράκης έζησε μεγάλες 

στιγμές ξεκινώντας από το 1988 όταν κατέκτησε το πανελλήνιο 

πρωτάθλημα εφήβων. Αποτέλεσε βασικό της στέλεχος επί μία δεκαετία 

παρά το ότι σε κάθε μεταγραφική περίοδο αποτελούσε το μήλο της 

έριδος για τους δύο μεγάλους του κέντρου. Όμως, η αγάπη του κόσμου 

της Ορεστιάδας ανάγκαζε τον χρηματοδότη της ομάδας, Πάνο Ζερίτη της 

χαρτοβιομηχανίας "ΝΤΙΑΝΑ" να ματώνει για να τον κρατήσει.  
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Με την παρουσία του Σαμαρά η ομάδα αλλάζει προφίλ και ανεβαίνει στο 

επίπεδο των διεκδικητών των τίτλων. Φιναλίστ κυπέλλου Ελλάδος το 

1993, 3η θέση στο πρωτάθλημα επί τρεις συνεχόμενες χρονιές: 1994, 

1995 (ενώ είχε τερματίσει 2η κατά την κανονική περίοδο), 1996 και 

φιναλίστ επί δύο συνεχόμενες χρονιές: 1997 και 1998, στο απόγειο της 

σταδιοδρομίας του στην Ορεστιάδα, όπου χάνει τον τίτλο στις 

λεπτομέρειες. Την πρώτη χρονιά ενώ έχει αποκλείσει τον Ολυμπιακό 

χάνει στον τελικό από τον Άρη και τη δεύτερη χρονιά ενώ έχει 

τερματίσει πρώτη κατά την κανονική περίοδο και έχει το πλεονέκτημα 

έδρας χάνει στο πέμπτο και αποφασιστικό ματς μέσα στην Ορεστιάδα.  

Με την Ορεστιάδα αγωνίστηκε τρεις συνεχόμενες χρονιές στο φάιναλ 

φορ του Κυπέλλου Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας 1994,1995,1996, εκ 

των οποίων κορυφαία ήταν η παρουσία στον τελικό του 1995. 

Μετά την απώλεια του πρωταθλήματος το 1998 φεύγει από την ομάδα 

της καρδιάς του και ξεκινά ένα ταξίδι σε διάφορους επαγγελματικούς 

συλλόγους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Γίνεται ο πιο 

καλοπληρωμένος Έλληνας πετοσφαιριστής και δίκαια τον αποκαλούν 

"Γκάλη του βόλεϊ". Πάει στον Ηρακλή με τον οποίο κατέκτησε το 

Κύπελλο Ελλάδας το 2000, τον μοναδικό σημαντικό τίτλο της καριέρας 

του. 

Εν συνεχεία αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό και στο εξωτερικό στην 

ιταλική Φαλκονάρα, την ισπανική Σεβίλλη, την τουρκική Φενερμπαχτσέ 

και την ελβετική Σενουά, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα, όπου τα 

τελευταία χρόνια της καριέρας του έπαιξε σε ΑΕΚ, Εθνικό 

Αλεξανδρούπολης και Μίλωνα, τον οποίο ανέβασε από την Α2 το 2012. 

Τη σεζόν 2012-13 αγωνιζόταν στην Λήμνος Βόλεϊ, ομάδα που είχε 

ιδρύσει ο ίδιος και την προπονούσε από το 2010. Οι δύο τελευταίοι 

επίσημοι αγώνες που έλαβε μέρος ο Σαμαράς ήταν για το Κύπελλο 

Ελλάδας 2012-13 με την ομάδα της Λήμνου: 

 

Ομάδες 

1988-1998: Α.Ο. Ορεστιάδας 

1998-1999: Φαλκονάρα 

1999-2000: Ηρακλής Θεσσαλονίκης 

2000-2002: Παναθηναϊκός 
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2002-2003: Α.Ο. Ορεστιάδας 

2002-2003: ΟΠΕ Ρεθύμνου (A2) 

2003-2004: Α.Ε.Κ. 

2005-2006: Φενερμπαχτσέ 

2006-2007: Σεβίλλη 

2007-2008:  

2008-2009: Εθνικός Αλεξανδρούπολης 

2008-2009: Σενουά 

2009-2010: Εθνικός Αλεξανδρούπολης (Α2) 

2010-2012: Μίλων Ν. Σμύρνης (Α2) 

2012-2013: Λήμνος Βόλεϊ 

 
 

Τίτλοι - Διακρίσεις 

Σε εθνικό επίπεδο: 

Κύπελλο Ελλάδας: 2000 με τον Ηρακλή Θεσ. 

Πρωτάθλημα Ελλάδας εφήβων: 1988 με τον ΑΟ Ορεστιάδας. 

Πρωτάθλημα Ελλάδας (φιναλίστ): 1997 και 1998 με τον ΑΟ Ορεστιάδας. 

Κύπελλο Ελλάδας (φιναλίστ): 1993 με τον ΑΟ Ορεστιάδας. 

Σε διεθνές επίπεδο: 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων 1989: 6η θέση. 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών 1994: 6η θέση. 

Κύπελλο Συνομοσπονδίας Ευρώπης 1995: φιναλίστ με την 

Ορεστιάδα.[5] 
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Κύπελλο Συνομοσπονδίας Ευρώπης 1994, 1996: φάιναλ φορ με την 

Ορεστιάδα. 

 

Προσωπική ζωή 

Ο Νίκος Σαμαράς ήταν παντρεμένος με την Ελένη Δούκα, η οποία έλκει 

την καταγωγή της από τη Λήμνο, και είχε ένα γιο. Από το 2009 είχε 

εγκατασταθεί μόνιμα στη Μύρινα Λήμνου ώστε να μεγαλώσει το παιδί 

του σε ένα πιο ανθρώπινο περιβάλλον. Ήταν ένας άνθρωπος απλός και 

χωρίς καμιά έπαρση, μετρημένος, χωρίς δημόσιες σχέσεις αλλά με 

πηγαίο χιούμορ. 

O ξαφνικός θάνατός του 

Στις 4 Ιανουαρίου 2013 κατέρρευσε ξαφνικά έπειτα από αδιαθεσία που 

ένιωσε, ενώ βρισκόταν σε σπίτι φίλων του στην Αθήνα. Διακομίστηκε 

στο Λαϊκό Νοσοκομείο αλλά είχε ήδη πεθάνει στο ασθενοφόρο, από 

εγκεφαλικό ανεύρυσμα[1], σε ηλικία μόλις 42 ετών. Κηδεύτηκε στη 

Λήμνο, την οποία είχε επιλέξει ως τόπο κατοικίας και δεύτερη πατρίδα 

του, με μεγάλες τιμές. Τη δαπάνη ανέλαβε η Ελληνική Ομοσπονδία 

Πετοσφαίρισης, ενώ η σορός του αδικοχαμένου αθλητή μεταφέρθηκε στη 

Λήμνο με στρατιωτικό αεροσκάφος C130.[3] 
 

Επιμνημόσυνες εκδηλώσεις 

Στη μνήμη του το τουρνουά βόλεϊ του Ο.Φ. Γέρακα, το οποίο διεξαγόταν 

κατά τις ημέρες του θανάτου του διεθνούς βολεϊμπολίστα ονομάστηκε 

"Τουρνουά Ο.Φ. Γέρακα Νίκος Σαμαράς". 

Το κλειστό γυμναστήριο της Μύρινας Λήμνου επονομάστηκε "Κλειστό 

Γυμναστήριο Λήμνου Νίκος Σαμαράς". 

Τα θερμά της συλλυπητήρια εξέφρασε η ΕΣΑΠ, διοργανώτρια αρχή της 

Volleyleague. Μάλιστα, στη μνήμη του εκλιπόντα, θα τηρηθεί ενός 

λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες της 12ης αγωνιστικής. Ανακοινώσεις 

στήριξης στην οικογένεια του Νίκου Σαμαρά εξέδωσαν τα περισσότερα 

ΤΑΑ των ομάδων της Volleyleague. 
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Συνέντευξη φιλικού προσώπου του Νίκου Σαμαρά 

 Πείτε μας λίγα λόγια για την οικογένειά του: 

Ο Νίκος γεννήθηκε στη Στουτγάρδη της Γερμανίας την 1-7-1970, από 

οικογένεια Ελλήνων μεταναστών και κάποια στιγμή στα παιδικά του 

χρόνια επέστρεψε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ορεστιάδα, 

τόπο καταγωγής των γονιών του. ΄Ηταν παντρεμένος με την Ελένη 

Δούκα η οποία ήταν από τη Λήμνο και είχε αποκτήσει μαζί της ένα 

γιό, τον πεντάχρονο Στράτο. Για χάρη της οικογένειάς του, ο “Σαμ” 

όπως τον λέγαμε οι φίλοι, από το 2009 είχε εγκατασταθεί μόνιμα στη 

Μύρινα Λήμνου, ώστε να μεγαλώσει το παιδί του σε ένα πιο 

ανθρώπινο περιβάλλον. Το 2010 μάλιστα είχε ιδρύσει και προπονούσε 

στη Λήμνο ένα σύλλογο βόλεϊ και είχε αρχίσει να προπονεί και 

κάποια τμήματα beach volley. Άλλωστε και ο ίδιος είχε κερδίσει και 

το πανελλήνιο πρωτάθλημα beach voley το 2002. 

 Περιγράψτε μας κάποια στοιχεία του χαρακτήρα του: 

Ο Νίκος ήταν ένας άνθρωπος απλός, χωρίς καμία  έπαρση, 

μετρημένος και χωρίς δημόσιες σχέσεις. Ήταν υπόδειγμα αθλητή και 

επαγγελματία . Σαν χαρακτήρας ήταν εσωστρεφής και ολιγόλογος και 

αυτοί που δεν ήταν τόσο κοντά του νόμιζαν ότι ήταν απόμακρος, αλλά 

στην πραγματικότητα ήταν ένας πολύ ευχάριστος άνθρωπος με πηγαίο 

χιούμορ, που προσπαθούσε πάντα να εμψυχώνει και να βοηθάει τους 

ανθρώπους γύρω του. Μέσα στο γήπεδο ήταν ένας πραγματικός 

δάσκαλος για όλους. Παρά τις επιτυχίες του και τον θαυμασμό που 

εισέπραττε “δεν είχε καβαλήσει ποτέ το καλάμι”. 'Όταν κάποτε ήρθε 

ένα παιδί να ζητήσει ένα αυτόγραφο και του είπε, ότι στη σχολική 

ομάδα βόλεϊ, στην οποία συμμετείχε, όλοι έγραφαν στη φανέλα τους 

τα ονόματα των ινδαλμάτων τους και ότι εκείνος είχε γράψει 

“Σαμαράς”, ο Νίκος συγκινήθηκε πολύ και ευχαρίστησε τον 

μικρό.Πιστεύω και εγώ ότι ήταν πράγματι ο “Γκάλης” του βόλεϊ. 

Εκείνο που τον ξεχώριζε ήταν τα σωματικά του προσόντα και τη 

ψυχολογία που είχε. Ήθελε να είναι νικητής, ηγέτης. Ήταν ένας 

πραγματικά χαρισματικός αθλητής, που τραβούσε τον κόσμο στο 

γήπεδο. Χαρακτηριστική χειρονομία του ενθουσιασμού του μέσα στο 

γήπεδο ήταν το πουλί. Άνοιγε τα χέρια του ψηλά σαν να ήθελε “να 

πετάξει” όπως “και έκανε” άλλωστε. 
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 Πόσα χρόνια γνωριζόσασταν και πόσο στενή ήταν η φιλία σας; 

Με το Νίκο γνωριζόμασταν από τα γυμνασιακά χρόνια στην 

Ορεστιάδα και τη φιλία μας ήταν αδελφική. Είχαμε περάσει πολύ 

όμορφες στιγμές μαζί. Εγώ ήμουν ποδοσφαιριστής και εκείνος 

προσπαθούσε πάντα να με κάνει βολεϊμπολίστα. Τον ακολουθούσα σε 

όλα σχεδόν τα παιχνίδια που έπαιζε ακόμη και στο εξωτερικό. Μια 

φορά στη Θεσσαλονίκη που είχαμε πάει για ένα παιχνίδι, μέναμε σε 

ένα ξενοδοχείο και ενώ χτύπησε το τηλέφωνο το σήκωσε και έκανε 

για πλάκα τον τηλεφωνητή και οι άλλοι νόμιζαν ότι ήταν όντως 

τηλεφωνητής. Με τον Νίκο κάναμε πολλές τέτοιες πλάκες μαζί. Ήταν 

μεγάλο πειραχτήρι. Ο Νίκος είχε επίσης πολλές θαυμάστριες μεγάλο 

fun club. Ήταν άλλωστε και ωραίο παιδί και σε συνδυασμό με τις 

επιτυχίες του στο βόλεϊ, οι γυναίκες όπως καταλαβαίνεις τον 

κυνηγούσαν. Μία φορά που ήμασταν μαζί στις τέσσερις το πρωί, τον 

πήραν τηλέφωνο κάποιες θαυμάστριες του και απάντησε με τέτοια 

ηρεμία σαν να ήταν πέντε με έξι το απόγευμα. Δεν στεναχωρούσε 

ποτέ τα κορίτσια. 

 

 Ποια ήταν τη δράση του γενικότερα στο χώρο του βόλεϊ και 

ποια η σημασία του βόλεϊ γι' αυτόν; 

Ο Νίκος ήταν πραγματικό σύμβολο του ελληνικού βόλεϊ. Αποτέλεσε 

πηγή έμπνευσης για να έρθουν πολλά παιδιά στο άθλημα. Το όνομά 

του ήταν συνδεδεμένο με την Εθνική Ελλάδος στην οποία είχε πάνω 

από τετρακόσιες συμμετοχές. Σημαντικότερη επιτυχία του ήταν η 

κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας το 2000 με τη φανέλα του Ηρακλή 

κόντρα στον Ολυμπιακό. Συμμετείχε σε πολλές ομάδες της Ελλάδας 

αλλά και του εξωτερικού (Ιταλία-Τουρκία). Το βόλεϊ ήταν ένα 

άθλημα που πραγματικά σημάδεψε τη ζωή του, το αγάπησε πολύ και 

έπαιξε μέχρι και τα 42 του χρόνια, για να υπηρετήσει το άθλημα. 

Προς το τέλος της καριέρας του έπαιξε και σε υποδεέστερες 

κατηγορίες και δεν τον πείραζε καθόλου. Θα μπορούσε να είχε 

αποσυρθεί νεώτερος όταν ήταν στις μεγάλες του δόξες. Αδιαφόρησε 

όμως για την υστεροφημία του προκειμένου να υπηρετεί ενεργά το 

άθλημα που αγαπούσε. Είχε καριέρα 25 χρόνων με δύο παγκόσμιες 

διακρίσεις μία με την Εθνική εφήβων το 1989 5η παγκόσμια θέση και 

μία με την Εθνική ανδρών το 1994 6η παγκόσμια θέση. 
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 Ποια ήταν η αγαπημένη ομάδα στην οποία έπαιξε; 

Από όλες τις ομάδες που έπαιξε, τη αγαπημένη του ήταν η Ορεστιάδα, 

στην οποία αγωνίστηκε μέχρι το 1998. Σ΄ αυτήν απέκτησε τη μεγάλη 

του φήμη και έζησε μεγάλες στιγμές. Αλλά και ο κόσμος της 

Ορεστιάδας τον λάτρεψε πραγματικά. 

 

 Πως έφυγε από τη ζωή; 

Στις 4-1-2013 βρισκόταν σε σπίτι φίλων στην Αθήνα. Ένοιωσε 

ξαφνικά έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Λαϊκό. Είχε όμως 

ήδη χάσει τη μάχη με τη ζωή στο ασθενοφόρο από εγκεφαλικό 

ανεύρυσμα. Ήταν μόνο 42 χρόνων. Η σωρός του μεταφέρθηκε με 

στρατιωτικό αεροσκάφος C 130 στη Λήμνο, τη δεύτερη πατρίδα του, 

όπου και κηδεύτηκε με μεγάλες τιμές. Ο άδικος χαμός του μας 

συγκλόνισε όλους, οικογένεια, φίλους αλλά και όλο τον Ελληνικό 

αθλητισμό. Τη μπάντα της Ορεστιάδας έπαιζε σε πένθιμους ρυθμούς 

στη μνήμη του αετού της. Μάλιστα τη Ορεστιάδα έδωσε σε ένα 

γήπεδό της το όνομά του προς τιμή του έργου του. Το τελευταίο του 

παιχνίδι το έδωσε με την ομάδα της Λήμνου στις 15-12-2012 στην 

οποία ήταν και παίχτης της ανδρικής ομάδας, αλλά και προπονητής. 

Ήταν υπόδειγμα ανθρώπου και αθλητή. Στη καρδιά μου θα είναι 

πάντα ο αδελφός μου. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 
 

Μελετώντας κανείς την εργασία μας, καταλήγει στα εξής συμπεράσματα: 

-O αθλητισμός είναι κάτι που αξίζει να ασχοληθεί κανείς. 

-Για να φτάσει κανείς σε επίπεδο πρωταθλητισμού πρέπει να μοχθήσει 

και να ασχοληθεί σκληρά, γεγονός που προϋποθέτει ψυχικό σθένος , 

σωματική αντοχή και πειθαρχία. 

Οι αθλητές αποτελούν υγιή και απαράμιλλα πρότυπα για τους νέους και 

πηγή έμπνευσης. 

 

-Ο αθλητισμός καταργεί τα σύνορα, ενώνει τους ανθρώπους και 

μετατρέπει τον κόσμο σε ένα αθλητικό οικουμενικό χωριό.  
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                        ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 
 

Σε αυτό το τετράμηνο στα πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής 

εργασίας, ασχοληθήκαμε με γνωστές προσωπικότητες του χώρου του 

αθλητισμού. Λάβαμε γνώσεις για αυτό το αντικείμενο και κατανοήσαμε 

αρετές και σχετικές αξίες. Ωστόσο, το μεγαλύτερο όφελος ήταν ότι εκτός 

από γνώσεις ήρθαμε σε επαφή και με την διαδικασία της συνεργασίας, 

της υπομονής, της επιμονής αλλά και της πίεσης.  

Ως ομάδα η επικοινωνία μας ήταν άκρως αποδοτική και λειτουργική. 
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Από την πρώτη στιγμή υπήρχε οργάνωση, τακτική, με αποτέλεσμα να 

μην δημιουργηθεί το συναίσθημα της αγανάκτησης αφού συνέχεια 

προοδεύαμε λόγω της σειράς μας. Άρα δεν υπήρχαν καθυστερήσεις. 

Επιπλέον, ενώ σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά αντιμετωπίσαμε 

πολλές δυσκολίες, φέτος ήμασταν προϊδεασμένες. Είχαμε αποκτήσει μία 

παραπάνω εμπειρία η οποία ήταν μεγάλο προνόμιο στην γενικότερη 

διαδικασία. Αυτό συνέβαλε στο πέρας της εργασίας αφού είχαμε να 

αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του φόρτου εργασίας και διαβάσματος.  

Είχαμε ταυτόχρονα την ευκαιρία, να θαυμάσουμε την πορεία, τα 

κατορθώματα και στοιχεία χαρακτήρα αγαπημένων μας αθλητών. 

Προσωπικότητες όπως ο Πιστόριους, ο Σαμαράς, ο Γκάλης και ο 

Φέντερερ ήταν άνθρωποι που λειτουργούσαν ως πρότυπα για εμάς. Η 

έρευνα για αυτούς μας μετάγγισε πολλές αξίες των δικών τους 

ιδιοσυγκρασιών όπου η αφομοίωση τους αναμφισβήτητα αξίζει.  

Ωστόσο αντιμετωπίσαμε και μερικές δυσκολίες οι οποίες συσχετίζονταν 

με τις απαιτήσεις του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας οι οποίες 

είναι πολύπλευρες. Αυτό, διότι απαιτεί τον συνδυασμό πολλών 

αντικειμένων, την γνώση υπολογιστών και την ικανότητα διαχωρισμού 

χρήσιμων από μη πληροφοριών. Μέσα σε ένα τέτοιο φόρτο εργασίας ο 

οποίος συνεπάγεται από το επίπεδο της τάξης αυτής, τέτοιου είδους 

υποχρεώσεις σίγουρα καταναλώνουν μεγάλο σωματικής αλλά ακόμα 

περισσότερο ψυχικής ενέργειας. 
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_QmbyM%3A%3BEenSy1wzbVPzQM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252Fthumbnail%253Ffilepath%253D%252Fcontentfiles%252Fsports%252Ffe

derer_15-1.jpg%2526width%253D620%2526height%253D446%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252F192655%252Faneth-prokrish-gia-
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.14259.16384.0.16541.15.11.0.4.4.1.203.1280.3j7j1.11.0....0...1c.1.32.img..7.8.530.-

hzKLEVGbSU#facrc=_&imgrc=leVx8dLjhWeykM%3A%3BR5eQKFjnsUY_HM%3Bhttp%253A%252F%252Fthetennistimes.com%252Fwp-

content%252Fuploads%252F2013%252F04%252Froger-federer-facebook-family-together.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fthetennistimes.com%252Froger-federer-

getting-bored-of-facebook%252F%3B604%3B402 

                                                                                                                                   Ο Roger Federer μαζί με την οικογένεια του. 
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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&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sCSmUtWqMOPNygOo7YLIBQ&sqi=2&ved=0CDsQsAQ&biw=1280&bih=922#q=%CF%86%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%81&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=Yhml5qA-_QmbyM%3A%3BEenSy1wzbVPzQM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252Fthumbnail%253Ffilepath%253D%252Fcontentfiles%252Fsports%252Ffederer_15-1.jpg%2526width%253D620
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&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sCSmUtWqMOPNygOo7YLIBQ&sqi=2&ved=0CDsQsAQ&biw=1280&bih=922#q=%CF%86%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%81&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=Yhml5qA-_QmbyM%3A%3BEenSy1wzbVPzQM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252Fthumbnail%253Ffilepath%253D%252Fcontentfiles%252Fsports%252Ffederer_15-1.jpg%2526width%253D620
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&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sCSmUtWqMOPNygOo7YLIBQ&sqi=2&ved=0CDsQsAQ&biw=1280&bih=922#q=%CF%86%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%81&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=Yhml5qA-_QmbyM%3A%3BEenSy1wzbVPzQM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252Fthumbnail%253Ffilepath%253D%252Fcontentfiles%252Fsports%252Ffederer_15-1.jpg%2526width%253D620
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&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sCSmUtWqMOPNygOo7YLIBQ&sqi=2&ved=0CDsQsAQ&biw=1280&bih=922#q=%CF%86%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%81&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=Yhml5qA-_QmbyM%3A%3BEenSy1wzbVPzQM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252Fthumbnail%253Ffilepath%253D%252Fcontentfiles%252Fsports%252Ffederer_15-1.jpg%2526width%253D620
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&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sCSmUtWqMOPNygOo7YLIBQ&sqi=2&ved=0CDsQsAQ&biw=1280&bih=922#q=%CF%86%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%81&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=Yhml5qA-_QmbyM%3A%3BEenSy1wzbVPzQM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252Fthumbnail%253Ffilepath%253D%252Fcontentfiles%252Fsports%252Ffederer_15-1.jpg%2526width%253D620
https://www.google.gr/search?newwindow=1&biw=1440&bih=761&tbm=isch&sa=1&q=roger+federer+and+his+family&oq=roger+federer+and+his+family&gs_l=img.3...14259.16384.0.16541.15.11.0.4.4.1.203.1280.3j7j1.11.0....0...1c.1.32.img..7.8.530.-hzKLEVGbSU#facrc=_&imgrc=leVx8dLjhWeykM%3A%3BR5eQKFjnsUY_HM%3Bhttp%253A%252F%252Fthetennistimes.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F04%252Froger-federer-facebook-family-together.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fthetennistimes.com%252Froger-federer-getting-bored-of-f
https://www.google.gr/search?newwindow=1&biw=1440&bih=761&tbm=isch&sa=1&q=roger+federer+and+his+family&oq=roger+federer+and+his+family&gs_l=img.3...14259.16384.0.16541.15.11.0.4.4.1.203.1280.3j7j1.11.0....0...1c.1.32.img..7.8.530.-hzKLEVGbSU#facrc=_&imgrc=leVx8dLjhWeykM%3A%3BR5eQKFjnsUY_HM%3Bhttp%253A%252F%252Fthetennistimes.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F04%252Froger-federer-facebook-family-together.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fthetennistimes.com%252Froger-federer-getting-bored-of-f
https://www.google.gr/search?newwindow=1&biw=1440&bih=761&tbm=isch&sa=1&q=roger+federer+and+his+family&oq=roger+federer+and+his+family&gs_l=img.3...14259.16384.0.16541.15.11.0.4.4.1.203.1280.3j7j1.11.0....0...1c.1.32.img..7.8.530.-hzKLEVGbSU#facrc=_&imgrc=leVx8dLjhWeykM%3A%3BR5eQKFjnsUY_HM%3Bhttp%253A%252F%252Fthetennistimes.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F04%252Froger-federer-facebook-family-together.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fthetennistimes.com%252Froger-federer-getting-bored-of-f
https://www.google.gr/search?newwindow=1&biw=1440&bih=761&tbm=isch&sa=1&q=roger+federer+and+his+family&oq=roger+federer+and+his+family&gs_l=img.3...14259.16384.0.16541.15.11.0.4.4.1.203.1280.3j7j1.11.0....0...1c.1.32.img..7.8.530.-hzKLEVGbSU#facrc=_&imgrc=leVx8dLjhWeykM%3A%3BR5eQKFjnsUY_HM%3Bhttp%253A%252F%252Fthetennistimes.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F04%252Froger-federer-facebook-family-together.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fthetennistimes.com%252Froger-federer-getting-bored-of-f
https://www.google.gr/search?newwindow=1&biw=1440&bih=761&tbm=isch&sa=1&q=roger+federer+and+his+family&oq=roger+federer+and+his+family&gs_l=img.3...14259.16384.0.16541.15.11.0.4.4.1.203.1280.3j7j1.11.0....0...1c.1.32.img..7.8.530.-hzKLEVGbSU#facrc=_&imgrc=leVx8dLjhWeykM%3A%3BR5eQKFjnsUY_HM%3Bhttp%253A%252F%252Fthetennistimes.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F04%252Froger-federer-facebook-family-together.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fthetennistimes.com%252Froger-federer-getting-bored-of-f
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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&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa

=X&ei=sCSmUtWqMOPNygOo7YLIBQ&sqi=2&ved=0CDsQsAQ&biw=1280&bih=922#q=%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B6%CE%B5%CF%81+%CF%86%CE

%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%81&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=0BI7mAuOhfVk8M%3A%3B-

PxY2wjrlnc_uM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F-

hMB5z3r4iqw%252FTWECoWjvq6I%252FAAAAAAAAFI4%252FhxemHkPmA60%252Fs320%252FRoger-Federer.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Ftenis-

rogerfederer.blogspot.com%252F%3B320%3B240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

                                           

                                

 

 

 

 

 

 

 

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&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sCSmUtWqMOPNygOo7YLIBQ&sqi=2&ved=0CDsQsAQ&biw=1280&bih=922#q=%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B6%CE%B5%CF%81+%CF%86%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%81&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=0BI7mAuOhfVk8M%3A%3B-PxY2wjrlnc_uM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F-hMB5z3r4iqw%252FTWECoWjvq6I%252FAAAAAAAAFI4%252FhxemHkPm
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&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sCSmUtWqMOPNygOo7YLIBQ&sqi=2&ved=0CDsQsAQ&biw=1280&bih=922#q=%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B6%CE%B5%CF%81+%CF%86%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%81&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=0BI7mAuOhfVk8M%3A%3B-PxY2wjrlnc_uM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F-hMB5z3r4iqw%252FTWECoWjvq6I%252FAAAAAAAAFI4%252FhxemHkPm
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&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sCSmUtWqMOPNygOo7YLIBQ&sqi=2&ved=0CDsQsAQ&biw=1280&bih=922#q=%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B6%CE%B5%CF%81+%CF%86%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%81&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=0BI7mAuOhfVk8M%3A%3B-PxY2wjrlnc_uM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F-hMB5z3r4iqw%252FTWECoWjvq6I%252FAAAAAAAAFI4%252FhxemHkPm
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&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sCSmUtWqMOPNygOo7YLIBQ&sqi=2&ved=0CDsQsAQ&biw=1280&bih=922#q=%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B6%CE%B5%CF%81+%CF%86%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%81&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=0BI7mAuOhfVk8M%3A%3B-PxY2wjrlnc_uM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F-hMB5z3r4iqw%252FTWECoWjvq6I%252FAAAAAAAAFI4%252FhxemHkPm
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&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sCSmUtWqMOPNygOo7YLIBQ&sqi=2&ved=0CDsQsAQ&biw=1280&bih=922#q=%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B6%CE%B5%CF%81+%CF%86%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%81&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=0BI7mAuOhfVk8M%3A%3B-PxY2wjrlnc_uM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F-hMB5z3r4iqw%252FTWECoWjvq6I%252FAAAAAAAAFI4%252FhxemHkPm
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&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sCSmUtWqMOPNygOo7YLIBQ&sqi=2&ved=0CDsQsAQ&biw=1280&bih=922#q=%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B6%CE%B5%CF%81+%CF%86%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%81&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=0BI7mAuOhfVk8M%3A%3B-PxY2wjrlnc_uM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F-hMB5z3r4iqw%252FTWECoWjvq6I%252FAAAAAAAAFI4%252FhxemHkPm
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https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ocuTUrGTJsSp7Ab634DAAQ&ved=0CAkQ_AUoA

Q&biw=1440&bih=798#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Y10BvBshakYShM%3A%3BNL9FZcoXEmCorM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.contra.gr%252FBasketball%252FHellas%252Farticle2130565.ece%252FALTERNATES%252Fw460%252Fgalis_h

allofame_160213.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.contra.gr%252FBasketball%252FHellas%252Fektos-hall-of-fame-o-nikos-gkalhs.2130553.html%3B460%3B295 

                                    Ο Γκάλης εκτός hall of fame. 

 
https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ocuTUrGTJsSp7Ab634DAAQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=798#facrc=_&imgdii=_&imgrc=b40MSSovwg6K5M%3A%3BjHz

7NBHB9NmTUM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.tovima.gr%252Ffiles%252F1%252F2012%252F11%252F30%252F%2525CE%25259D%2525CE%252599%2525CE%25259A%2525CE%25259F%2525CE%2525A3%252520%2525CE%252593%2525CE%25259A%2525CE%252591%2525CE%25259B%2525CE%252597%2525CE

%2525A3.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.                                                                                                                                                  Ο Γκάλης μαχόμενος μαζί με τον Άρη  

https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ocuTUrGTJsSp7Ab634DAAQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=798#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Y10BvBshakYShM%3A%3BNL9FZcoXEmCorM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.contra.gr%252FBasketball%252FHellas%252Farticle2130565.ece%252FALTERNATES%252Fw460%252Fgalis_hallofame_160213.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.contra.gr%252FBasketball%252FHell
https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ocuTUrGTJsSp7Ab634DAAQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=798#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Y10BvBshakYShM%3A%3BNL9FZcoXEmCorM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.contra.gr%252FBasketball%252FHellas%252Farticle2130565.ece%252FALTERNATES%252Fw460%252Fgalis_hallofame_160213.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.contra.gr%252FBasketball%252FHell
https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ocuTUrGTJsSp7Ab634DAAQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=798#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Y10BvBshakYShM%3A%3BNL9FZcoXEmCorM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.contra.gr%252FBasketball%252FHellas%252Farticle2130565.ece%252FALTERNATES%252Fw460%252Fgalis_hallofame_160213.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.contra.gr%252FBasketball%252FHell
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https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ocuTUrGTJsSp7Ab634DAAQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=798#facrc=_&imgdii=_&imgrc=CkDriCwH8bM9fM%3A%3BUrl

cCMYlgwVKkM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.star.gr%252Fpublishingimages%252F2013%252F05%252F080513113616_6365.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.star.gr%252FPages%252FAthlitika.aspx%253Fart%253D179588%3B650%3B433 

                                                                                                                  Ο Νίκος Γκάλης μαζί με την μικρή του κόρη. 

 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ocuTUrGTJsSp7Ab634DAAQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=798#facrc=_&imgdii=_&imgrc=CkDriCwH8bM9fM%3A%3BUrl
cCMYlgwVKkM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.star.gr%252Fpublishingimages%252F2013%252F05%252F080513113616_6365.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.star.gr%252FPages%252FAthlitika.aspx%253Fart%253D179588%3B650%3B433 

          Ο γάμος του μεγάλου μπασκετμπολίστα με την αγαπημένη του. 

 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ocuTUrGTJsSp7Ab634DAAQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=798#facrc=_&imgdii=_&imgrc=CkDriCwH8bM9fM%3A%3BUrlcCMYlgwVKkM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.star.gr%252Fpublishingimages%252F2013%252F05%252F080513113616_6365.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.star.gr%252FPages%252FAthlitika.aspx%253Fart%253D179588%3B650%3B433
https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ocuTUrGTJsSp7Ab634DAAQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=798#facrc=_&imgdii=_&imgrc=CkDriCwH8bM9fM%3A%3BUrlcCMYlgwVKkM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.star.gr%252Fpublishingimages%252F2013%252F05%252F080513113616_6365.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.star.gr%252FPages%252FAthlitika.aspx%253Fart%253D179588%3B650%3B433
https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ocuTUrGTJsSp7Ab634DAAQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=798#facrc=_&imgdii=_&imgrc=CkDriCwH8bM9fM%3A%3BUrlcCMYlgwVKkM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.star.gr%252Fpublishingimages%252F2013%252F05%252F080513113616_6365.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.star.gr%252FPages%252FAthlitika.aspx%253Fart%253D179588%3B650%3B433
https://www.google.gr/search?q=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ocuTUrGTJsSp7Ab634DAAQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=798#facrc=_&imgdii=_&imgrc=CkDriCwH8bM9fM%3A%3BUrlcCMYlgwVKkM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.star.gr%252Fpublishingimages%252F2013%252F05%252F080513113616_6365.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.star.gr%252FPages%252FAthlitika.aspx%253Fart%253D179588%3B650%3B433
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%CF%84&oq=%CE%B7+%CE%B6%CF%89%CE%B7+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B7+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1+%CF%84%CE%BF+%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%84&gs_l=img.3...106976.113210.0.113429.38.30.4.2.2.0.219.3328.1

3j15j2.30.0....0...1c.1.32.img..19.19.1811.x_amGWX1pIQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=QBlV6nMOGKJ_XM%3A%3B8NOBadwXx8NrbM%3Bhttp%253A%252F%252Fz.pstatic.gr%252Fnews%252Fn%252F29%252F11712929.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fnews.pathfinder.gr%252Fsports%252Fbasket%252F884786.html%3B272%3B

320 

                                           Ο πρώτος λαμπαδηδρόμος! 

 
https://www.google.gr/search?newwindow=1&biw=1440&bih=798&tbm=isch&sa=1&q=%CE%B7+%CE%B6%CF%89%CE%B7+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B7+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1+%CF%84%CE%BF+%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5

%CF%84&oq=%CE%B7+%CE%B6%CF%89%CE%B7+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B7+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1+%CF%84%CE%BF+%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%84&gs_l=img.3...106976.113210.0.113429.38.30.4.2.2.0.219.3328.1
3j15j2.30.0....0...1c.1.32.img..19.19.1811.x_amGWX1pIQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=ubJ-279H_duE9M%3A%3BxsThmAPxOXEc3M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.gazzetta.gr%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fstyles%252Farticle_fu ll_610x343%252Fpublic%252Farticle%252F2013-

05%252F21651_main.jpg%253Fitok%253DqnzbW4yg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.gazzetta.gr%252Fbasketball%252Farticle%252F501376%252Fo-aris-gia-gkali%3B610%3B343 

                   Τιμητική εκδήλωση για τον Νίκο Γκάλη στον Άρη. 
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 45 

https://www.google.gr/search?newwindow=1&biw=1440&bih=798&tbm=isch&sa=1&q=oskar+pistorius&oq=oskar+pistor&gs_
l=img.1.0.0i19.7281.11203.0.12438.19.15.1.3.3.0.204.1613.7j6j1.14.0....0...1c.1.32.img..6.13.783.NvRsEHV3kcM#facrc=_&im

gdii=_&imgrc=tklForlNUeUaQM%3A%3BsVz9hJ0sY5uzbM%3Bhttp%253A%252F%252F3.bp.blogspot.com%252F-

mgx47N-JMP4%252FUR0RPIahGkI%252FAAAAAAAA1F4%252F-
bqV2mxASbU%252Fs1600%252Fpistorius.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.fwnazw.gr%252F2013%252F02%252Fblog

-post_3724.html%3B660%3B340 
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gdii=_&imgrc=tklForlNUeUaQM%3A%3BsVz9hJ0sY5uzbM%3Bhttp%253A%252F%252F3.bp.blogspot.com%252F-

mgx47N-JMP4%252FUR0RPIahGkI%252FAAAAAAAA1F4%252F-

https://www.google.gr/search?newwindow=1&biw=1440&bih=798&tbm=isch&sa=1&q=oskar+pistorius&oq=oskar+pistor&gs_l=img.1.0.0i19.7281.11203.0.12438.19.15.1.3.3.0.204.1613.7j6j1.14.0....0...1c.1.32.img..6.13.783.NvRsEHV3kcM#facrc=_&imgdii=_&imgrc=tklForlNUeUaQM%3A%3BsVz9hJ0sY5uzbM%3Bhttp%253A%252F%252F3.bp.blogspot.com%252F-mgx47N-JMP4%252FUR0RPIahGkI%252FAAAAAAAA1F4%252F-bqV2mxASbU%252Fs1600%252Fpistorius.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.fwnazw.gr%252F2013%252F02%252Fblog-post_
https://www.google.gr/search?newwindow=1&biw=1440&bih=798&tbm=isch&sa=1&q=oskar+pistorius&oq=oskar+pistor&gs_l=img.1.0.0i19.7281.11203.0.12438.19.15.1.3.3.0.204.1613.7j6j1.14.0....0...1c.1.32.img..6.13.783.NvRsEHV3kcM#facrc=_&imgdii=_&imgrc=tklForlNUeUaQM%3A%3BsVz9hJ0sY5uzbM%3Bhttp%253A%252F%252F3.bp.blogspot.com%252F-mgx47N-JMP4%252FUR0RPIahGkI%252FAAAAAAAA1F4%252F-bqV2mxASbU%252Fs1600%252Fpistorius.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.fwnazw.gr%252F2013%252F02%252Fblog-post_
https://www.google.gr/search?newwindow=1&biw=1440&bih=798&tbm=isch&sa=1&q=oskar+pistorius&oq=oskar+pistor&gs_l=img.1.0.0i19.7281.11203.0.12438.19.15.1.3.3.0.204.1613.7j6j1.14.0....0...1c.1.32.img..6.13.783.NvRsEHV3kcM#facrc=_&imgdii=_&imgrc=tklForlNUeUaQM%3A%3BsVz9hJ0sY5uzbM%3Bhttp%253A%252F%252F3.bp.blogspot.com%252F-mgx47N-JMP4%252FUR0RPIahGkI%252FAAAAAAAA1F4%252F-bqV2mxASbU%252Fs1600%252Fpistorius.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.fwnazw.gr%252F2013%252F02%252Fblog-post_
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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&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sCSmUtWqMOPNygOo7YLIBQ&sqi=2&ved=0CDsQsAQ&biw=1280&bih=922#q=%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=qbV4UjI2fMaeFM%3A%3BIQgHIwr7rEiBmM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.metrogreece.gr%252FPortals%252F0%252FAuthorsImages%252F2013%252F2%252FOscar%252520Pistorius-1432825.
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r%252F149356%252Fellas-ellas-nikos-samaras%3B450%3B324 
 

 

 
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&e
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p%253A%252F%252Fcdn.sansimera.gr%252Fmedia%252Fphotos%252Fmain%252FNikos_Samaras.jpg%3Bhttp%253A%252
F%252Fwww.sansimera.gr%252Fbiographies%252F577%3B440%3B323 

https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=pVaMgZjXGyerJM%3A%3BNcFVwA_TgV_vjM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252Fthumbnail%253Ffilepath%253D%252Fcontentfiles%252Fsports%252Fsamaras_1994_pagkosmio_091.jpg%2526width%253D450%2526height%253D324%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252F149356%252Fellas-ellas-nikos-samaras%3B450%3B324
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=pVaMgZjXGyerJM%3A%3BNcFVwA_TgV_vjM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252Fthumbnail%253Ffilepath%253D%252Fcontentfiles%252Fsports%252Fsamaras_1994_pagkosmio_091.jpg%2526width%253D450%2526height%253D324%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252F149356%252Fellas-ellas-nikos-samaras%3B450%3B324
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=pVaMgZjXGyerJM%3A%3BNcFVwA_TgV_vjM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252Fthumbnail%253Ffilepath%253D%252Fcontentfiles%252Fsports%252Fsamaras_1994_pagkosmio_091.jpg%2526width%253D450%2526height%253D324%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252F149356%252Fellas-ellas-nikos-samaras%3B450%3B324
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=pVaMgZjXGyerJM%3A%3BNcFVwA_TgV_vjM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252Fthumbnail%253Ffilepath%253D%252Fcontentfiles%252Fsports%252Fsamaras_1994_pagkosmio_091.jpg%2526width%253D450%2526height%253D324%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252F149356%252Fellas-ellas-nikos-samaras%3B450%3B324
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=pVaMgZjXGyerJM%3A%3BNcFVwA_TgV_vjM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252Fthumbnail%253Ffilepath%253D%252Fcontentfiles%252Fsports%252Fsamaras_1994_pagkosmio_091.jpg%2526width%253D450%2526height%253D324%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252F149356%252Fellas-ellas-nikos-samaras%3B450%3B324
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=pYja9jW42duSHM%3A%3BSrfgbmvOjXdNYM%3Bhttp%253A%252F%252Fcdn.sansimera.gr%252Fmedia%252Fphotos%252Fmain%252FNikos_Samaras.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sansimera.gr%252Fbiographies%252F577%3B440%3B323
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=pYja9jW42duSHM%3A%3BSrfgbmvOjXdNYM%3Bhttp%253A%252F%252Fcdn.sansimera.gr%252Fmedia%252Fphotos%252Fmain%252FNikos_Samaras.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sansimera.gr%252Fbiographies%252F577%3B440%3B323
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=pYja9jW42duSHM%3A%3BSrfgbmvOjXdNYM%3Bhttp%253A%252F%252Fcdn.sansimera.gr%252Fmedia%252Fphotos%252Fmain%252FNikos_Samaras.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sansimera.gr%252Fbiographies%252F577%3B440%3B323
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=pYja9jW42duSHM%3A%3BSrfgbmvOjXdNYM%3Bhttp%253A%252F%252Fcdn.sansimera.gr%252Fmedia%252Fphotos%252Fmain%252FNikos_Samaras.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sansimera.gr%252Fbiographies%252F577%3B440%3B323
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=pYja9jW42duSHM%3A%3BSrfgbmvOjXdNYM%3Bhttp%253A%252F%252Fcdn.sansimera.gr%252Fmedia%252Fphotos%252Fmain%252FNikos_Samaras.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sansimera.gr%252Fbiographies%252F577%3B440%3B323
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https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=2TJEiLT782_bLM%3A%3BqEXkNcrl9o9xGM%3Bhttp%253A%252F%252Fcdn.volleycountry.com%252Fimages%252Fstories%252Fmain%252Fsamarasnikos.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.volleycountry.com%252Fnews%252Fgreece-shocking-death-of-nikos-samaras%3B500%3B307
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=2TJEiLT782_bLM%3A%3BqEXkNcrl9o9xGM%3Bhttp%253A%252F%252Fcdn.volleycountry.com%252Fimages%252Fstories%252Fmain%252Fsamarasnikos.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.volleycountry.com%252Fnews%252Fgreece-shocking-death-of-nikos-samaras%3B500%3B307
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=2TJEiLT782_bLM%3A%3BqEXkNcrl9o9xGM%3Bhttp%253A%252F%252Fcdn.volleycountry.com%252Fimages%252Fstories%252Fmain%252Fsamarasnikos.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.volleycountry.com%252Fnews%252Fgreece-shocking-death-of-nikos-samaras%3B500%3B307
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=2TJEiLT782_bLM%3A%3BqEXkNcrl9o9xGM%3Bhttp%253A%252F%252Fcdn.volleycountry.com%252Fimages%252Fstories%252Fmain%252Fsamarasnikos.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.volleycountry.com%252Fnews%252Fgreece-shocking-death-of-nikos-samaras%3B500%3B307
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=BoLlKty-9lbIQM%3A%3BMytdsj41cP4hUM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.mediasoup.gr%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fimagecache%252Fmedium_splash%252Fimages%252F164112.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.mediasoup.gr%252Fnode%252F65145%3B300%3B300
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=BoLlKty-9lbIQM%3A%3BMytdsj41cP4hUM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.mediasoup.gr%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fimagecache%252Fmedium_splash%252Fimages%252F164112.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.mediasoup.gr%252Fnode%252F65145%3B300%3B300
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=BoLlKty-9lbIQM%3A%3BMytdsj41cP4hUM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.mediasoup.gr%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fimagecache%252Fmedium_splash%252Fimages%252F164112.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.mediasoup.gr%252Fnode%252F65145%3B300%3B300
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=BoLlKty-9lbIQM%3A%3BMytdsj41cP4hUM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.mediasoup.gr%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fimagecache%252Fmedium_splash%252Fimages%252F164112.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.mediasoup.gr%252Fnode%252F65145%3B300%3B300
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=BoLlKty-9lbIQM%3A%3BMytdsj41cP4hUM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.mediasoup.gr%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fimagecache%252Fmedium_splash%252Fimages%252F164112.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.mediasoup.gr%252Fnode%252F65145%3B300%3B300
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https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=1J8ddmA1qAsA1M%3A%3B_YGbFZg9S7W0HM%3Bhttp%253A%252F%252Fcontent-mcdn.sentragoal.gr%252Ffilesystem%252Fimages%252F20130105%252Fengine%252Fpegasus_LARGE_t_1041_105890481_type11291.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.axortagos.gr%252Fnikos-samaras-afise-orfano-volei.html%3B315%3B260
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=1J8ddmA1qAsA1M%3A%3B_YGbFZg9S7W0HM%3Bhttp%253A%252F%252Fcontent-mcdn.sentragoal.gr%252Ffilesystem%252Fimages%252F20130105%252Fengine%252Fpegasus_LARGE_t_1041_105890481_type11291.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.axortagos.gr%252Fnikos-samaras-afise-orfano-volei.html%3B315%3B260
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=1J8ddmA1qAsA1M%3A%3B_YGbFZg9S7W0HM%3Bhttp%253A%252F%252Fcontent-mcdn.sentragoal.gr%252Ffilesystem%252Fimages%252F20130105%252Fengine%252Fpegasus_LARGE_t_1041_105890481_type11291.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.axortagos.gr%252Fnikos-samaras-afise-orfano-volei.html%3B315%3B260
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=1J8ddmA1qAsA1M%3A%3B_YGbFZg9S7W0HM%3Bhttp%253A%252F%252Fcontent-mcdn.sentragoal.gr%252Ffilesystem%252Fimages%252F20130105%252Fengine%252Fpegasus_LARGE_t_1041_105890481_type11291.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.axortagos.gr%252Fnikos-samaras-afise-orfano-volei.html%3B315%3B260
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https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=TS5_hI9j3QZhzM%3A%3BZKs09bEGjM1slM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.fimes.gr%252Fwp-content%252Fuploads%252Fe2e8a39fd62995ca70c165ef9c5944f0.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.fimes.gr%252F2013%252F01%252Fnikos-samaras-kideia%252Fe2e8a39fd62995ca70c165ef9c5944f0%252F%3B660%3B475
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=TS5_hI9j3QZhzM%3A%3BZKs09bEGjM1slM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.fimes.gr%252Fwp-content%252Fuploads%252Fe2e8a39fd62995ca70c165ef9c5944f0.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.fimes.gr%252F2013%252F01%252Fnikos-samaras-kideia%252Fe2e8a39fd62995ca70c165ef9c5944f0%252F%3B660%3B475
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https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&v

ed=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=xRRsTQODPiuV8M%3A%3BVnl7P6FcAUmMUM%3
Bhttp%253A%252F%252Fcontent-

mcdn.sentragoal.gr%252Ffilesystem%252Fimages%252F20130104%252Flow%252Fnewego_LARGE_t_1041_105890430.JPG

%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sentragoal.gr%252Farticle.asp%253Fcatid%253D10550%2526subid%253D2%2526pubid%
253D129256835%3B1000%3B648 

 

 

 

 

 

 
http://www.google.gr/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.lesvosnews.gr%2F%3Fp%3D24994&h=0&w=0&sz=

1&tbnid=moUc_3dT4CIQCM&tbnh=174&tbnw=290&zoom=1&docid=NlASPzNDGpoMtM&ei=jXavUpDFCKLX0QWhh4C
wCA&ved=0CAIQsCUoAA 

 

 

 

 

https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=xRRsTQODPiuV8M%3A%3BVnl7P6FcAUmMUM%3Bhttp%253A%252F%252Fcontent-mcdn.sentragoal.gr%252Ffilesystem%252Fimages%252F20130104%252Flow%252Fnewego_LARGE_t_1041_105890430.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sentragoal.gr%252Farticle.asp%253Fcatid%253D10550%2526subid%253D2%2526pubid%253D129256835%3B1000%3B648
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=xRRsTQODPiuV8M%3A%3BVnl7P6FcAUmMUM%3Bhttp%253A%252F%252Fcontent-mcdn.sentragoal.gr%252Ffilesystem%252Fimages%252F20130104%252Flow%252Fnewego_LARGE_t_1041_105890430.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sentragoal.gr%252Farticle.asp%253Fcatid%253D10550%2526subid%253D2%2526pubid%253D129256835%3B1000%3B648
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=xRRsTQODPiuV8M%3A%3BVnl7P6FcAUmMUM%3Bhttp%253A%252F%252Fcontent-mcdn.sentragoal.gr%252Ffilesystem%252Fimages%252F20130104%252Flow%252Fnewego_LARGE_t_1041_105890430.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sentragoal.gr%252Farticle.asp%253Fcatid%253D10550%2526subid%253D2%2526pubid%253D129256835%3B1000%3B648
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=xRRsTQODPiuV8M%3A%3BVnl7P6FcAUmMUM%3Bhttp%253A%252F%252Fcontent-mcdn.sentragoal.gr%252Ffilesystem%252Fimages%252F20130104%252Flow%252Fnewego_LARGE_t_1041_105890430.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sentragoal.gr%252Farticle.asp%253Fcatid%253D10550%2526subid%253D2%2526pubid%253D129256835%3B1000%3B648
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=xRRsTQODPiuV8M%3A%3BVnl7P6FcAUmMUM%3Bhttp%253A%252F%252Fcontent-mcdn.sentragoal.gr%252Ffilesystem%252Fimages%252F20130104%252Flow%252Fnewego_LARGE_t_1041_105890430.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sentragoal.gr%252Farticle.asp%253Fcatid%253D10550%2526subid%253D2%2526pubid%253D129256835%3B1000%3B648
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=xRRsTQODPiuV8M%3A%3BVnl7P6FcAUmMUM%3Bhttp%253A%252F%252Fcontent-mcdn.sentragoal.gr%252Ffilesystem%252Fimages%252F20130104%252Flow%252Fnewego_LARGE_t_1041_105890430.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sentragoal.gr%252Farticle.asp%253Fcatid%253D10550%2526subid%253D2%2526pubid%253D129256835%3B1000%3B648
http://www.google.gr/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.lesvosnews.gr%2F%3Fp%3D24994&h=0&w=0&sz=1&tbnid=moUc_3dT4CIQCM&tbnh=174&tbnw=290&zoom=1&docid=NlASPzNDGpoMtM&ei=jXavUpDFCKLX0QWhh4CwCA&ved=0CAIQsCUoAA
http://www.google.gr/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.lesvosnews.gr%2F%3Fp%3D24994&h=0&w=0&sz=1&tbnid=moUc_3dT4CIQCM&tbnh=174&tbnw=290&zoom=1&docid=NlASPzNDGpoMtM&ei=jXavUpDFCKLX0QWhh4CwCA&ved=0CAIQsCUoAA
http://www.google.gr/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.lesvosnews.gr%2F%3Fp%3D24994&h=0&w=0&sz=1&tbnid=moUc_3dT4CIQCM&tbnh=174&tbnw=290&zoom=1&docid=NlASPzNDGpoMtM&ei=jXavUpDFCKLX0QWhh4CwCA&ved=0CAIQsCUoAA
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https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&v

ed=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Fi8-

v4pm6jVJwM%3A%3BHVs9qrWCy4Jf8M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252Fthumbnail%253Ffilepath%
253D%252Fcontentfiles%252Fsports%252Fsamaras_ethnikh_volley_091.jpg%2526width%253D620%2526height%253D446%

3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252F149363%252Fantio-sto-symvolo-ypoklish-ston-niko-

samara%3B620%3B446 
 

 

 
 

 

 

    
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&v

ed=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=QybJ81yw6EU_IM%3A%3B1k5P-
DoV9bNXEM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.onsports.gr%252Fmedia%252Fk2%252Fitems%252Fcache%252F3e3640548

91c4df1413e14c4c12d48c7_XL.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.onsports.gr%252Fvolley%252FA-1-

Andrwn%252Fitem%252F284040-Sok-ston-chwro-toy-athlhtismoy-efyge-o-Nikos-Samaras%3B900%3B600 
 

 

https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Fi8-v4pm6jVJwM%3A%3BHVs9qrWCy4Jf8M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252Fthumbnail%253Ffilepath%253D%252Fcontentfiles%252Fsports%252Fsamaras_ethnikh_volley_091.jpg%2526width%253D620%2526height%253D446%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252F149363%252Fantio-sto-symvolo-ypoklish-ston-niko-samara%3B620%3B446
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Fi8-v4pm6jVJwM%3A%3BHVs9qrWCy4Jf8M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252Fthumbnail%253Ffilepath%253D%252Fcontentfiles%252Fsports%252Fsamaras_ethnikh_volley_091.jpg%2526width%253D620%2526height%253D446%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252F149363%252Fantio-sto-symvolo-ypoklish-ston-niko-samara%3B620%3B446
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Fi8-v4pm6jVJwM%3A%3BHVs9qrWCy4Jf8M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252Fthumbnail%253Ffilepath%253D%252Fcontentfiles%252Fsports%252Fsamaras_ethnikh_volley_091.jpg%2526width%253D620%2526height%253D446%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252F149363%252Fantio-sto-symvolo-ypoklish-ston-niko-samara%3B620%3B446
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Fi8-v4pm6jVJwM%3A%3BHVs9qrWCy4Jf8M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252Fthumbnail%253Ffilepath%253D%252Fcontentfiles%252Fsports%252Fsamaras_ethnikh_volley_091.jpg%2526width%253D620%2526height%253D446%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252F149363%252Fantio-sto-symvolo-ypoklish-ston-niko-samara%3B620%3B446
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Fi8-v4pm6jVJwM%3A%3BHVs9qrWCy4Jf8M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252Fthumbnail%253Ffilepath%253D%252Fcontentfiles%252Fsports%252Fsamaras_ethnikh_volley_091.jpg%2526width%253D620%2526height%253D446%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252F149363%252Fantio-sto-symvolo-ypoklish-ston-niko-samara%3B620%3B446
https://www.google.gr/search?q=nikos+samaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=knSvUv33G4XGswbGkIDYCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=437#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Fi8-v4pm6jVJwM%3A%3BHVs9qrWCy4Jf8M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252Fthumbnail%253Ffilepath%253D%252Fcontentfiles%252Fsports%252Fsamaras_ethnikh_volley_091.jpg%2526width%253D620%2526height%253D446%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pamesports.gr%252F149363%252Fantio-sto-symvolo-ypoklish-ston-niko-samara%3B620%3B446
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