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Τα αθλήµατα των Ολυµπιακών αγώνων δεν ήταν πάντα τα ίδια. Μέχρι και τη 13η
Ολυµπιάδα, το µόνο αγώνισµα ήταν ο δρόµος σταδίου (δρόµος 200 µ.). Το 724 π.Χ. στο
πρόγραµµα εντάχθηκε ο δίαυλος και στην επόµενη διοργάνωση ο δόλιχος. Αργότερα
προστέθηκαν το πένταθλο (δρόµος, άλµα, δίσκος, πάλη και ακόντιο) και η πάλη, και µετά η
πυγµή, το παγκράτιο (πάλη και πυγµαχία), ο οπλίτης δρόµος (δρόµος µε ασπίδα, κράνος
και περικνηµίδες), τα διάφορα είδη αρµατοδροµιών και τα αγωνίσµατα των παίδων. Έτσι,
στα κλασικά χρόνια η διάρκεια των Αγώνων ήταν πέντε µέρες και στα ρωµαϊκά χρόνια έξι.
To Πένταθλο προστέθηκε στο αγωνιστικό πρόγραµµα το 708 π.Χ. και
περιλάµβανε τα εξής αγωνίσµατα:
- ∆ρόµος: δρόµος σταδίου (µήκος ενός σταδίου, 200 µ.), δίαυλος (µήκος
δύο σταδίων, 400 µ.), δόλιχος (δρόµος αντοχής, µεταξύ 7-24 σταδίων,
δηλαδή 1.400-4.800 µ.), οπλίτησ δρόµοσ κατά τον οποίο οι δροµείς
φορούσαν ασπίδα, κράνος και περικνηµίδες.
- Άλµα: οι αθλητές των αρχαίων Ολυµπιακών Αγώνων χρησιµοποιούσαν
λίθινα ή µολυβένια βάρη, τους αλτήρες, για να αυξήσουν την απόσταση που
πηδούσαν. Κρατούσαν τους αλτήρες µέχρι το τέλος του άλµατος, και τους
πετούσαν πίσω. Μετά, προσγειώνονταν στο έδαφος µε τα πόδια κλειστά.
Κατά καιρούς, το άλµα συνοδευόταν από έναν αυλητή του οποίου οι ήχοι
υπογράµµιζαν το ρυθµό και τη µουσική ροή ενός καλά εκτελεσµένου
άλµατος.
- ∆ίσκος: το αγώνισµα αυτό έχει µια µεγάλη παράδοση που πηγάζει από την
περιγραφή του Oµήρου για τους επιτάφιους αγώνες που διοργάνωσε ο
Αχιλλέας προς τιµήν του νεκρού του φίλου Πάτροκλου. Ο δίσκος ήταν
αρχικά φτιαγµένος από πέτρα και αργότερα από σίδηρο, µολύβι ή χαλκό. Η
τεχνική ήταν πολύ κοντά σε αυτή της σηµερινής τεχνικής ελεύθερης ρίψης.

∆ισκοβόλος, µουσείο Βοστόνης.

- Ακόντιο: αναφέρεται επίσης από τον Όµηρο ως ένα από τα αθλήµατα των
αγώνων που διοργάνωσε ο Αχιλλέας για να τιµήσει το φίλο του Πάτροκλο.
Υπήρχαν δύο τύποι αυτού του αγωνίσµατος: η ρίψη ακοντίου στη
µεγαλύτερη απόσταση και η ρίψη του σε προκαθορισµένο στόχο.
- Πάλη: στην αρχαία Ελλάδα, έδιναν µεγάλη αξία στην πάλη, ως µορφή
στρατιωτικής άσκησης χωρίς όπλα. Το αγώνισµα έληγε όταν ένας από τους
δύο αθλητές παραδεχότανε την ήττα του.
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Όταν ξανάρχισαν οι Ολυµπιακοί
αγώνες, το 1896 στην Αθήνα, οι
αθλητές αγωνίστηκαν σε 9
αθλήµατα, που περιελάµβαναν 43
αγωνίσµατα.
Σήµερα τα Ολυµπιακά αθλήµατα
είναι 28 και οι αθλητές
συναγωνίζονται σε
296 αγωνίσµατα.
Για να συµπεριληφθεί ένα άθληµα στους Ολυµπιακούς Αγώνες, αν είναι άθληµα ανδρών
πρέπει να είναι διαδεδοµένο σε 75 χώρες και σε 4 ηπείρους, ενώ αν είναι άθληµα γυναικών
πρέπει να είναι διαδεδοµένο σε 40 χώρες και σε 3 ηπείρους.
Τα αθλήµατα στην Ολυµπιάδα του 2004 στην Αθήνα
Άρση Βαρών
Βόλεϊ
Γυµναστική
Ιππασία
Ιστιοπλοΐα
Κανό-καγιάκ
Κωπηλασία
Μοντέρνο Πένταθλο
Μπάντµιντον
Μπάσκετ
Μπέιζµπολ
Ξιφασκία
Πάλη
Πινγκ-Πονγκ
Ποδηλασία
Ποδόσφαιρο
Πυγµαχία
Σκοποβολή
Σόφτµπολ
Στίβος
Τάε κβον ντο
Τένις
Τζούντο
Τοξοβολία
Τρίαθλο
Υγρός Στίβος
Χάντµπολ
Χόκεϊ επί χόρτου

Κολύµβηση στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 1896. Σκίτσο: Ε. Παντελιά
Οι πληροφορίες και οι σύνδεσµοι είναι από τις ιστοσελίδες Youth 2004: οι Ολυµπιακοί αγωνες για τους Νέους του Κόσµου
(http://www.olympiceducation.gr/intro/intro.asp) και Αθήνα 2004 (http://www.athens2004.com)
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Ολυµπιονίκες
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Στις σελίδες που ακολουθούν θα γνωρίσουµε µερικούς Ολυµπιονίκες
που έχουν ξεχωρίσει ανάµεσα στους 100.000 περίπου αθλητές που
από το 1896 µέχρι σήµερα έχουν συµµετάσχει στους Ολυµπιακούς
αγώνες.
Είναι µερικοί από αυτούς που τα πιστεύω και τα ιδεώδη τους
ταυτίζονται µε τα Ολυµπιακά ιδεώδη. Η ∆ιεθνής Ολυµπιακή
Επιτροπή τους ονοµάζει ‘ήρωες’, ακολουθώντας την παράδοση των
αρχαίων Ολυµπιακών αγώνων, και έχει ξεχωρίσει 250 περίπου
αθλητές.
Είναι αυτοί που «η επιµονή τους, το κουράγιο τους και οι αθλητικές
επιδόσεις τους συµβολίζουν το Ολυµπιακό πνεύµα. Ο µύθος του
‘ήρωα’ γεννιέται πάντα µέσα από στιγµές που είναι συναισθηµατικά
φορτισµένες και κάθε ένας από τους Ολυµπιονίκες–ήρωες, µας
µεταφέρει τα µυνήµατα του σεβασµού, της αδελφικότητας και της
αποφασιστικότητας»

Μερικοί από αυτούς ακολουθούν µε αλφαβητική σειρά.

Όλες οι πληροφορίες και οι εικόνες είναι από την ιστοσελίδα Ολυµπιακό Κίνηµα (http://www.olympic.org)
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Nikolay Adrianov – Ρωσία, Γυµναστική
Ο µόνος αθλητής που έχει κερδίσει 15 µετάλλια σε Ολυµπιακούς αγώνες.
1972, Μόναχο: 1 χρυσό, 2 αργυρά, 1 χάλκινο
1976, Μοντρεάλ: 4 χρυσά, 1 αργυρό, 1 χάλκινο
1980, Μόσχα: 2 χρυσά, 2 αργυρά, 1 χάλκινο

Gabriela Andersen-Scheiss – Ελβετία, Στίβος
Στο Μαραθώνιο της Ολυµπιάδας του 1984 στο Λος Άντζελες µπήκε στο
στάδιο µε εµφανή συµπτώµατα ηλίασης. Το δεξί της πόδι δεν λύγιζε και το
αριστερό της χέρι είχε παραλύσει. Οι γιατροί την άφησαν να συνεχίσει γιατί
ίδρωνε ακόµη, που σήµαινε ότι δεν είχε πάθει αφειδάτωση. Χρειάστηκε 5
λεπτά και 44 δευτερόλεπτα για να διανύσει το τελευταίο γύρο του σταδίου.
Τερµάτησε 37η και µεταφέρθηκε αµέσως στο νοσοκοµείο. Η ανάρωσή της
ήταν ταχύτατη και την ίδια µέρα βγήκε από το νοσοκοµείο.

Iolanda Balas – Ρουµανία, Στίβος
Κυριάρχησε στο άλµα εις ύψος γυναικών για 10 χρόνια. Κατέριψε το
παγκόσµιο ρεκόρ 14 φορές και χρειάστηκαν 10 χρόνια για να ξεπεραστεί
το ρεκόρ της του 1961 στα 1,91 µ.
1960, Ρώµη: χρυσό µε διαφορά 14 εκατοστών
1964, Τόκυο: χρυσό µε διαφορά 10 εκατοστών

Abebe Bikila – Αιθιοπία, Στίβος
Γεννήθηκε την ηµέρα που γινόταν ο µαραθώνιος στους Ολυµπιακούς του
Λος Άντζελες το 1932. Το 1960 στη Ρώµη κέρδισε το χρυσό µετάλλιο
τρέχοντας ξυπόλυτος. Το 1964 ξαναγύρισε στο Τόκυο αν και 40 ηµέρες
πριν τους Ολυµπιακούς είχε κάνει εγχείρηση σκωληκοειδίτη.
Κέρδισε πάλι το χρυσό και έγινε ο µοναδικός µαραθωνοδρόµος που το έχει
κατορθώσει ποτέ. Την δεύτερη φορά, έτρεξε φορώντας παπούτσια. Ο
χρόνος του 2 ώρες, 12 λεπτά και 11,2 δευτερόλεπτα ήταν παγκόσµιο
ρεκόρ.

Sergey Bubka – Ουκρανία, Στίβος
Θεωρείται ο καλύτερος αθλητής του επί κοντώ όλων των εποχών. Είναι ο µοναδικός
που έχει περάσει τα 6 µέτρα κάνοντας σταδιακά παγκόσµια ρεκόρ στα 6,01µ.,
6,10µ., και 6,12 µ. Είναι ο µοναδικός αθλητής που έχει κερδίσει το παγκόσµιο
πρωτάθληµα 7 φορές (1983 – 1995) και ο µοναδικός αθλητής που έχει κάνει 30
παγκόσµια ρεκόρ.
1988, Σεούλ: χρυσό
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Nadia Comaneci – Ρουµανία, Γυµναστική
Η πρώτη αθλήτρια στην ιστορία των Ολυµπιακών αγώνων που βαθµολογήθηκε µε 10.0
στους Ολυµπιακούς αγώνες του Μοντρεάλ το 1976. Πήρε αυτόν τον βαθµό 7 φορές σε
αυτούς τους αγώνες και κέρδισε 9 µετάλλια σε δύο Ολυµπιάδες. Μετά την Ολυµπιάδα της
Μόσχας το 1980 αποσύρθηκε από τους αγώνες.
1976, Μοντρεάλ: 3 χρυσά, 1 αργυρό, 1 χάλκινο
1980, Μόσχα: 2 χρυσά, 2 αργυρά

Sebastian Coe – Μ. Βρεττανία, Στίβος
Ο µοναδικός αθλητής στην ιστορία των Ολυµπιακών αγώνων που έχει κερδίσει 2 φορές
τον δρόµο 1500µ. Και τις δύο φορές βρέθηκε στην πρωτοπορία στην τελικό γύρο
ξεπερνώντας τους άλλους δροµείς κατά 4 µέτρα στους Ολυµπιακούς της Μόσχας το 1980
και κατά 6 µέτρα στους Ολυµπιακούς του Λος Άντζελες το 1984. Εκτός από τα δύο χρυσά
στα 1500µ. κέρδισε και 2 αργυρά στα 800µ. στους ίδιους Ολυµπιακούς αγώνες.

Mildred Ella "Babe" Didrikson – ΗΠΑ, Στίβος
Θεωρείται η καλύτερη αθλήτρια όλων των εποχών και όλων των αθληµάτων. Στους
Ολυµπιακούς του Λος Άντζελες το 1932 κέρδισε το χρυσό στο ακόντιο και στο τριπλούν.
Ήρθε δεύτερη και πήρε το αργυρό µετάλλιο στο άλµα εις ύψος. Αν επιτρεπόταν η
συµµετοχή γυναικών στη δισκοβολία, στο άλµα εις µήκος και στη σκυταλοδροµία ήταν
σίγουρο ότι θα τα κέρδιζε. Μετά τους Ολυµπιακούς αγώνες ασχολείθηκε µε το γκόλφ
όπου από το 1946 µέχρι το 1954 κέρδισε 31 τουρνουά µεταξύ των οποίων το
πρωτάθληµα ΗΠΑ το 1948, 1950 και το 1954.
Tamás Darnyi, Ουγγαρία – Κολύµβηση
Ο καλύτερος αθλητής µικτής κολύµβησης στην ιστορία των Ολυµπιακών
αγώνων. Η µικτή κολύµβηση θεωρείται από τους ειδικούς το δυσκολότερο
αγώνισµα από όλα τα αγωνίσµατα του υγρού στίβου. Ο Tamás Darnyi
έχασε την όρααη του από το ένα µάτι του σε ηλικία 15 χρονών από µια
χιονόµπαλα. Το 1988 στους Ολυµπιακούς της Σεούλ κέρδισε το χρυσό στα
200µ. και στα 400µ. κάνοντας παγκόσµιο ρεκόρ και στις δύο διαδροµές. Το
2002 στη Βαρκελώνη κέρδισε πάλι την πρώτη θέση και στα 200µ. και στα
400µ. και παρέµεινε να κατέχει το καλύτερο παγκόσµιο χρόνο.

Klaus Dibiasi – Ιταλία, Καταδύσεις
Ο µοναδικός αθλητής στην ιστορία των Ολυµπιακών που έχει κερδίσει 3 χρυσά µετάλλια
στο ίδιο αγώνισµα (εξέδρα 10 µ.) σε 3 συνεχείς Ολυµπιάδες: 1968 – Μεξικό, 1972 –
Μόναχο και 1976 – Μοντρεάλ. Επίσης ο µοναδικός αθλητής που έχει µετάλλια από 4
Ολυµπιάδες. Κέρδισε 2 ασηµένια (3 µ. και 10 µ.) στην Ολυµπιάδα του 1964 στο Τόκυο.
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Liz Hartel – ∆ανία, Ιππασία
Οι γυναίκες µπόρεσαν να συναγωνιστούν στην ιππασία για πρώτη φορά στους
Ολυµπιακούς αγώνες του 1952 στο Ελσίνκι. Μία από τις πρωτοπόρους ήταν
και η Liz Hartel που το 1944 έπαθε πολιοµυελίτιδα και έµεινε παράλυτη. Παρ’
όλες τις αντιξοότητες που είχε να αντιµετωπίσει, άρχισε εντατική
φυσιοθεραπεία και αν και χρειαζόταν βοήθεια να ανέβει και να κατέβει από το
άλογό της κέρδισε το αργυρό µετάλλιο. Μετά από 4 χρόνια, στους
Ολυµπιακούς του 1956 στη Μελβούρνη κέρδισε ένα ακόµη αργυρό µετάλλιο.
Michael Johnson – ΗΠΑ, Στίβος
Ο µοναδικός αθλητής στο κόσµο που έχει καταρρίψει τα ρεκόρ των 200µ. και 400µ.
Στους Ολυµπιακούς της Ατλάντα κέρδισε το χρυσό στα 400µ. µε διαφορά 10 µέτρων
από τον δεύτερο δροµέα (η µεγαλύτερη διαφορά στην ιστορία των Ολυµπιακών
αγώνων) και το χρυσό στα 200µ. αφού στους προκριµατικούς κατέρριψε το παγκόσµιο
ρεκόρ που υπήρχε για 17 χρόνια. Τα επόµενα 4 χρόνια πήρε το τίτλο του παγκόσµιου
πρωταθλητή στα 400µ. και στους Ολυµπιακούς του 2000 στο Σύδνεϋ κέρδισε πάλι το
χρυσό. Είναι ο µοναδικός αθλητής που έχει κερδίσει σε δύο συνεχόµενες Ολυµπιάδες
την πρώτη θέση στα 400µ.

Marion Jones – ΗΠΑ, Στίβος
Η µοναδική αθλήτρια που έχει κερδίσει 5 µετάλια σε αγωνίσµατα στίβου σε µία
Ολυµπιάδα. Στους Ολυµπιακούς του 2000 στο Σύδνεϋ πήρε το χρυσό µετάλλιο στα
100 µ. και το χρυσό στα 200 µ. Με την βοήθεια της η οµάδα των ΗΠΑ πήρε το
χρυσό στη σκυταλοδροµία 4 x 400 και το αργυρό στη σκυταλοδροµία 4 x 100. Το
πέµπτο της µετάλιο ήταν το αργυρό στο άλµα επί µήκος.

Σπυρίδων Λούης – Ελλάδα, Μαραθώνιος
Κέρδισε το πρώτο χρυσό µετάλλιο Μαραθώνιου δρόµου στους Ολυµπιακούς του 1896
στην Αθήνα. Από όλα τα αγωνίσµατα της 1ης Ολυµπιάδας εκείνο που όλοι οι Έλληνες
ήθελαν να πάρει το χρυσό η Ελλάδα, ήταν ο Μαραθώνιος. Ο Σπύρος Λούης, ένας
βοσκός από το Μαρούσι, το κατόρθωσε έρχοντας πρώτος ανάµεσα σε 16 δροµείς. Γι’
αυτό του το επίτευγµα ονοµάστηκε από την ∆ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή «ο πρώτος
σύγχρονος ήρωας των Ολυµπιακών αγώνων».

Carl Lewis – ΗΠΑ, Στίβος
Ένας από τους 4 αθλητές στην ιστορία των Ολυµπιακών Αγώνων που έχει κερδίσει 9
µετάλλια και ένας από τους 3 που έχει το χρυσό µετάλλιο στο ίδιο αγώνισµα επί 4
συνεχείς Ολυµπιάδες.
1984, Λος Άντζελες: 4 χρυσά (100µ., 200µ., 4 x 100, άλµα εις µήκος)
1988, Σεούλ: 2 χρυσά (100µ., άλµα εις µήκος) και 1 αργυρό (200µ.)
1992, Βαρκελώνη: 1 χρυσό στο άλµα εις µήκος
1996, Ατλάντα: 1 χρυσό στο άλµα εις µήκος
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Greg Louganis – ΗΠΑ, Καταδύσεις
Θεωρείται ο καλύτερος αθλητής καταδύσεων όλων των εποχών. Πήρε µέρος στους
Ολυµπιακούς του 1976 στο Μοντρεάλ (αργυρό µετάλλιο), του 1984 στο Λος
Άντζελες (χρυσό µετάλλιο) και του 1988 στην Σεούλ (χρυσό µετάλλιο). Αν είχε πάει
και στους Ολυµπιακούς της Μόσχας (η Αµερική µποϋκόταρε τους αγώνες του 1980
στη Μόσχα) οι ειδικοί νοµίζουν ότι θα κέρδιζε και εκεί το χρυσό στα 10µ.
Ulrike Meyfarth – Γερµανία, Στίβος
Σε ηλικία 16 χρονών, η επίδοσή της στους Ολυµπιακούς του 1972 στο Μόναχο της
χάρισε το χρυσό µετάλλιο στο άλµα εις ύψος. Από τότε παραµένει να είναι η νεώτερη
αθλήτρια στην ιστορία των Ολυµπιακών αγώνων που κέρδισε την πρώτη θέση σε
ατοµικό αγώνισµα γυναικών και αντρών. ∆εν προκρίθηκε στους Ολυµπιακούς του
1976 και στους Ολυµπιακούς του 1980 δεν πήγε γιατί η Γερµανία τους µποϋκοτάρησε.
Ξαναγύρισε όµως στους Ολυµπιακούς του 1984 όπου κέρδισε πάλι το χρυσό στο άλµα
εις ύψος. Έτσι έγινε και η πιο ηλικιωµένη αθλήτρια των Ολυµπιακών αγώνων που έχει
έρθει πρώτη σε ατοµικό αγώνισµα. Τέλος είναι η µοναδική αθλήτρια που έχει πάρει
δύο χρυσά µετάλλια µε διαφορά 12 ετών.
Jesse Owens – ΗΠΑ, Στίβος
Το όνοµά του µπήκε στην ιστορία όταν το 1935 µέσα σε 45 λεπτά, έσπασε 5
παγκόσµια ρεκόρ και ισοφάρισε ένα έκτο. Στους Ολυµπιακούς του 1936 στο
Βερολίνο κέρδισε το χρυσό µετάλιο στα 100µ., στο άλµα εις µήκος και στα 200µ.
Στη σκυταλοδροµία 4 x 100 ο χρόνος του ήταν παγκόσµιο ρεκόρ το οποίο
χρειάστηκαν 20 χρόνια για να σπάσει. Μετά από αυτή τη νίκη και το 4ο χρυσό
µετάλλιο, ο Χίτλερ έφυγε από το στάδιο και οι ελπίδες που είχε να αποδείξει µε
αυτούς τους Ολυµπιακούς αγώνες την ανωτερότητα της Αρίας φυλής
καταστράφηκαν.

Peter Snell – Νέα Ζηλανδία, Στίβος
Ούτε ο ίδιος δεν το πίστευε ότι το τελευταίο δευτερόλεπτο στην κούρσα των 800µ.
στους Ολυµπιακούς του 1960 στη Ρώµη πέρασε τη γραµµή του φίνις πρώτος. Στους
Ολυµπιακούς του 1964 στο Τόκυο κέρδισε πάλι το χρυσό στα 800µ. και άλλο ένα
χρυσό στα 1500µ. Είναι ο µοναδικός αθλητής από τότε που έχει κερδίσει χρυσό στα
800 και 1500µ. στην ίδια Ολυµπιάδα.

Mark Spitz – ΗΠΑ, Κολύµβηση
Ο µοναδικός αθλητής που έχει κερδίσει 7 χρυσά µετάλλια σε µία Ολυµπιάδα
και ένας από τέσσερεις που έχουν κερδίσει συνολικά 9 χρυσά µετάλλια. Στους
Ολυµπιακούς του 1972 στο Μόναχο έλαβε µέρος σε 7 αγωνίσµατα και πήρε το
χρυσό και στα 7 κάνοντας καινούριο παγκόσµιο ρεκόρ και στα 7.
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Johnny Weissmuller – ΗΠΑ, Κολύµβηση

Αν και κέρδισε 4 µόνο µετάλλια, θεωρείται ο καλύτερος κολυµβητής όλων των εποχών.
Έκανε 28 παγκόσµια ρεκόρ και χρειάστηκαν 17 χρόνια για να βρεθεί κάποιος να σπάσει το
τελευταίο ρεκόρ του στα 100 µ. ελεύθερο. Αν υπήρχαν περισσότερα αγωνίσµατα που θα
µπορούσε να λάβει µέρος θα ήταν χωρίς αµφιβολία ο αθλητής µε τα περισσότερα µετάλλια.
Αργότερα τον ανακάλυψαν τα στούντιο του Hollywood και έγινε ο πιο φηµισµένος Ταρζάν
όλων των εποχών. 1924, Παρίσι: 2 χρυσά (100µ. και 4 x 200), 1 χάλκινο (water polo)
1928, Άµστερνταµ: 1 χρυσό (100µ.)

Gerd Wessig – Γερµανία, Στίβος

Ο µοναδικός αθλητής που έχει κάνει παγκόσµιο ρεκόρ στο άλµα εις ύψος σε Ολυµπιακούς
αγώνες. Είναι επίσης ο µοναδικός αθλητής που µετά την εξασφάλιση του χρυσού
µεταλλίου, συνέχισε και πέρασε και το ύψος που του χάρισε τη νίκη (2.36µ). Τέλος, όταν
εµφανίστηκε στους Ολυµπιακόυς του 1980 στη Μόσχα, κανένας δεν τον ήξερε, ούτε
αναµενόταν να κερδίσει κανένα µετάλλιο µιας και ήταν ένας 21 χρονών µάγειρας που τον
ελεύθερο χρόνο του ασχολείτο µε τον αθλητισµό.

Jan Zelezny – Τσέχικη ∆ηµοκρατία, Στίβος

Ο µοναδικός αθλητής στην ιστορία του ακοντισµού που έχει κερδίσει 3 χρυσά µετάλλια.
Επίσης ο µόνος που έχει συνολικά 4 Ολυµπιακά µετάλλια.
Έχει λάβει µέρος και κερδίσει: 1988, Σεούλ, αργυρό – 1992, Βαρκελώνη, χρυσό – 1996,
Ατλάντα, χρυσό – 2000, Σύδνεϋ, χρυσό.

Έλληνες Ολυµπιονίκες από το 1896 µέχρι το 2000
Ανδρέου Ιωάννης
Ανδριακόπουλος Νικόλαος
Βασιλάκος Χαρίλαος
Βερσής Σωτήριος
Γαλακτόπουλος Πέτρος
Γεωργαντάς Νικόλαος
Γεωργιάδης Ιωάννης
Γκούσκος Μιλτιάδης
Γολέµης ∆ηµήτριος
∆αµάσκος Άγγελος
∆ήµας Πύρρος
∆ηµητριάδης Κωνσταντίνος
∆ρίβας ∆ηµήτριος
∆ώριζας Μιχαήλ
Θανόπουλος ∆ηµήτριος
Θάνου Αικατερίνη
Κακλαµανάκης Νικόλαος
Κακούσης Περικλής
Καράκαλος Τηλέµαχος
Καρασεβδάς Παντελής
Καρντάνοφ Αλέξανδρος
Κάσδαγλης ∆ιονύσιος
Κακιασβίλι Κάχι

Κελεσίδου Αναστασία
Κεντέρης Κωνσταντίνος
Κόκκας Λεωνίδας
Κωλέττης Γεώργιος
Κωνσταντινίδης Αριστείδης
Λεωνίδης Βαλέριος
Λούης Σπυρίδων
Μαλονίκης Ιωάννης
Μαυροµιχάλης Περικλής
Μανιάνι Μιρέλα
Μελισσανίδης Ιωάννης
Μεταξάς Αναστάσιος
Μηγιάκης Στέλιος
Μητρόπουλος Ιωάννης
Μήτρου Βίκτωρ
Μουρούτσος Μιχάλης
Μπακογιάννη Νίκη
Μπουντούρης Αναστάσιος
Μωράκης Νικόλαος
Νικολόπουλος Αλέξανδρος
Νικολόπουλος Σταµάτιος
Ξενάκης Θωµάς
Ορφανίδης Γεώργιος

Παπασιδέρης Γεώργιος
Παρασκευόπουλος Πάνος
Πατουλίδου Παρασκευή
Παυλίδης Παναγιώτης
Πεπανός Αντώνιος
Περσάκης Ιωάννης
Περσάκης Πέτρος
Πετµεζάς Αριστόβουλος
Πετροκόκκινος ∆ηµήτριος
Πύργος Λεωνίδας
Ρουµπάνης Γεώργιος
Σαµπάνης Λεωνίδας
Ταµπάκος ∆ηµοσθένης
Τρικούπης Νικόλαος
Τσικλητήρας Κωνσταντίνος
Τσίτας Γεώργιος
Φραγκούδης Ιωάννης
Χασάπης Σπυρίδων
Χατζηϊωαννίδης Γεώργιος
Χατζηϊωάννου Ιωάννα
Χατζηπαυλής Ηλίας
Χολίδης Χαράλαµπος
Χριστόπουλος Στέφανος
Χωραφάς Ευστάθιος
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