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Σε κάθε μαραθώνιο αγώνα συχνά ακούμε το Σε κάθε μαραθώνιο αγώνα συχνά ακούμε το 
γνωστό κλισέ, "χιλιάδες δρομείς θα γνωστό κλισέ, "χιλιάδες δρομείς θα 

ακολουθήσουν τα βήματα του Φειδιππίδη". ακολουθήσουν τα βήματα του Φειδιππίδη". 
Στην πραγματικότητα, αν οι δρομείς Στην πραγματικότητα, αν οι δρομείς 

ακολουθούσαν τα βήματα τουακολουθούσαν τα βήματα του
Φειδιππίδη, θα έπρεπε να διανύσουν Φειδιππίδη, θα έπρεπε να διανύσουν 

περισσότερα χιλιόμετρα.περισσότερα χιλιόμετρα.



 

 

Συχνά η προσωπικότητα του Φειδιππίδη Συχνά η προσωπικότητα του Φειδιππίδη 
ταυτίζεται με τον στρατιώτη ο οποίος, ταυτίζεται με τον στρατιώτη ο οποίος, 

σύμφωνα με τον τότε θεσμό, μετά το πέρας σύμφωνα με τον τότε θεσμό, μετά το πέρας 
της μάχης έτρεξε πάνοπλος ως την πόλη της της μάχης έτρεξε πάνοπλος ως την πόλη της 

Αθήνας καλύπτοντας σε μερικές ώρες την Αθήνας καλύπτοντας σε μερικές ώρες την 
απόσταση των 40 χιλιομέτρων και όταν απόσταση των 40 χιλιομέτρων και όταν 

έφθασε αναφώνησε «Χαίρετε! έφθασε αναφώνησε «Χαίρετε! 
Νενικήκαμεν!»Νενικήκαμεν!».



 

 



 

 

« Μαραθώνιος δρόμος του 1896» « Μαραθώνιος δρόμος του 1896» 

Ο Πρώτος επίσημος Ολυμπιακός Μαραθώνιος διεξήχθη την Ο Πρώτος επίσημος Ολυμπιακός Μαραθώνιος διεξήχθη την 
5η ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896,στις 29 5η ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896,στις 29 

Μαρτίου του 1896 ημέρα Παρασκευή. Κατά τη διαδρομή Μαρτίου του 1896 ημέρα Παρασκευή. Κατά τη διαδρομή 
υπήρξαν πολλές αλλαγές στη θέση των πρώτων δρομέων. Στα υπήρξαν πολλές αλλαγές στη θέση των πρώτων δρομέων. Στα 

πρώτα 10 χιλιόμετρα προηγούνταν σαφώς οι ξένοι δρομείς, πρώτα 10 χιλιόμετρα προηγούνταν σαφώς οι ξένοι δρομείς, 
μετά όμως από τα 20 χλμ. που αποτελούσε το μέσο της μετά όμως από τα 20 χλμ. που αποτελούσε το μέσο της 

διαδρομής άρχισαν οι Έλληνες δρομείς να αναπτύσσουν την διαδρομής άρχισαν οι Έλληνες δρομείς να αναπτύσσουν την 
ταχύτητά τους. Η είσοδος του Λούη στο Στάδιο ξεσήκωσε ταχύτητά τους. Η είσοδος του Λούη στο Στάδιο ξεσήκωσε 

όλους τους θεατές που όρθιοι παραληρούσαν και όλους τους θεατές που όρθιοι παραληρούσαν και 
ζητωκραύγαζαν ρυθμικά το επίθετό του όπου και τερματίζει ζητωκραύγαζαν ρυθμικά το επίθετό του όπου και τερματίζει 

με χρόνο 2 ώρες, 58΄ και 50΄΄.με χρόνο 2 ώρες, 58΄ και 50΄΄.  



 

 



 

 

Στέλιος ΚυριακίδηςΣτέλιος Κυριακίδης
Ο  Στέλιος Κυριακίδης, ήταν Έλληνας Ο  Στέλιος Κυριακίδης, ήταν Έλληνας 

αθλητής από την αθλητής από την ΚύπροΚύπρο , δρομέας  , δρομέας 
ημιαντοχής και αντοχής και μέλος της ημιαντοχής και αντοχής και μέλος της 

ελληνικής εθνικής ομάδας στίβου. ελληνικής εθνικής ομάδας στίβου. 
Έμεινε γνωστός για την μεγάλη νίκη του Έμεινε γνωστός για την μεγάλη νίκη του 

στον στον ΜαραθώνιοΜαραθώνιο  της   της ΒοστόνηςΒοστόνης  το 1946   το 1946 
που την εποχή εκείνη ήταν μία από τις που την εποχή εκείνη ήταν μία από τις 
μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού 

αθλητισμού. Ήταν ο πρώτος αθλητής εκτός αθλητισμού. Ήταν ο πρώτος αθλητής εκτός 
Αμερικής-Καναδά που νίκησε στον Αμερικής-Καναδά που νίκησε στον 

Μαραθώνιο της Βοστόνης και ο πρώτος Μαραθώνιο της Βοστόνης και ο πρώτος 
που χρησιμοποίησε χρονομετρητή χειρός.που χρησιμοποίησε χρονομετρητή χειρός.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7


 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑΕΛΛΑΔΑ

Ο Πρώτος Μαραθώνιος που διεξήχθη στην σύγχρονη Ελλάδα Ο Πρώτος Μαραθώνιος που διεξήχθη στην σύγχρονη Ελλάδα 
ήταν αυτός των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896 που έγιναν ήταν αυτός των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896 που έγιναν 

στην Αθήνα.  Νικητής ο Σπύρος Λούης (χρόνος 3 ώρες και 22΄ )στην Αθήνα.  Νικητής ο Σπύρος Λούης (χρόνος 3 ώρες και 22΄ )
Το 1929 και στους πρώτους Βαλκανικούς αγώνες που Το 1929 και στους πρώτους Βαλκανικούς αγώνες που 

διεξήχθησαν στην Αθήνα , νικητής αναδείχθηκε ο Χρήστος διεξήχθησαν στην Αθήνα , νικητής αναδείχθηκε ο Χρήστος 
Σάρρας. (χρόνος 3:12.31.2) Επίσης ο ίδιος αθλητής κέρδισε Σάρρας. (χρόνος 3:12.31.2) Επίσης ο ίδιος αθλητής κέρδισε 

και τον Μαραθώνιο του 1931 ( χρόνος 3:11.19.0)και τον Μαραθώνιο του 1931 ( χρόνος 3:11.19.0)
Το 1930 στους βαλκανικούς της Αθήνας νικητής ήταν ο Το 1930 στους βαλκανικούς της Αθήνας νικητής ήταν ο 

Νικολάε Ιλίε ( χρόνος 3:14.14.6)Νικολάε Ιλίε ( χρόνος 3:14.14.6)
Το 1932 στους βαλκανικούς  της Αθήνας νικητής ήταν ο Το 1932 στους βαλκανικούς  της Αθήνας νικητής ήταν ο 

Λούντοβικ Γκαλλ ( χρόνος 3:20.41 )Λούντοβικ Γκαλλ ( χρόνος 3:20.41 )



 

 

Το 1933 στους βαλκανικούς της Αθήνας νικητής ήταν ο Το 1933 στους βαλκανικούς της Αθήνας νικητής ήταν ο 
Λούντοβικ Γκαλλ ( χρόνος 3:02.41)Λούντοβικ Γκαλλ ( χρόνος 3:02.41)

Το 1936 στους βαλκανικούς που έγιναν στην Αθήνα Το 1936 στους βαλκανικούς που έγιναν στην Αθήνα 
νικητής ήταν ο νικητής ήταν ο Στέλιος ΚυριακίδηςΣτέλιος Κυριακίδης  ( χρόνος 2:49.10)  ( χρόνος 2:49.10)

Το 1939 στους βαλκανικούς της Αθήνας νικητής ήταν ο Το 1939 στους βαλκανικούς της Αθήνας νικητής ήταν ο 
Στέλιος ΚυριακίδηςΣτέλιος Κυριακίδης  ( χρόνος 2:52.07)  ( χρόνος 2:52.07)

Το 1953 στους βαλκανικούς της Αθήνας νικητής ήταν ο Το 1953 στους βαλκανικούς της Αθήνας νικητής ήταν ο 
Φράνιο Σκρίνιαρ ( χρόνος 3:09.45.5)Φράνιο Σκρίνιαρ ( χρόνος 3:09.45.5)

Το 1959 στους βαλκανικούς της Αθήνας νικητής ήταν ο Το 1959 στους βαλκανικούς της Αθήνας νικητής ήταν ο 
Φράνιο Σκρινιάρ ( χρόνος 2:41.37)Φράνιο Σκρινιάρ ( χρόνος 2:41.37)

Το 1960 στους βαλκανικούς που έγιναν στην Αθήνα Το 1960 στους βαλκανικούς που έγιναν στην Αθήνα 
νικητής ήταν ο Ντομπριβόγιε Στογιάνοβιτς νικητής ήταν ο Ντομπριβόγιε Στογιάνοβιτς 

( χρόνος2:29.12)( χρόνος2:29.12)

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82


 

 

Αθλητές και ΜαραθώνιοςΑθλητές και Μαραθώνιος

Ο Μαραθώνιος Δρόμος είναι αγώνας αντοχής δρόμου Ο Μαραθώνιος Δρόμος είναι αγώνας αντοχής δρόμου 
κάλυψης επίσημης απόστασης 42,195 χιλιομέτρων, κάλυψης επίσημης απόστασης 42,195 χιλιομέτρων, 

που περιλαμβάνεται στα σύγχρονα ολυμπιακά που περιλαμβάνεται στα σύγχρονα ολυμπιακά 
αθλήματα. Η απόσταση των 42,195 μέτρων αθλήματα. Η απόσταση των 42,195 μέτρων 

καθορίστηκε αρχικά κατά τους Ολυμπιακούς αγώνες καθορίστηκε αρχικά κατά τους Ολυμπιακούς αγώνες 
του Λονδίνου του 1908. Στον αγώνα ο Dorando Pietri του Λονδίνου του 1908. Στον αγώνα ο Dorando Pietri 

μπήκε πρώτος στο Στάδιο για τον τελευταίο γύρο μπήκε πρώτος στο Στάδιο για τον τελευταίο γύρο 
αλλά παραπαίοντας, έπεσε 7 φορές μέσα στο στάδιο αλλά παραπαίοντας, έπεσε 7 φορές μέσα στο στάδιο 
και τελικά υποβοηθήθηκε από τους διαιτητές για να και τελικά υποβοηθήθηκε από τους διαιτητές για να 

τερματήσει. Τελικα ο Pietri αποκλείστηκε αλλά η τερματήσει. Τελικα ο Pietri αποκλείστηκε αλλά η 
κούρσα πήρε το όνομα η “Kούρσα του Aιώνα”.κούρσα πήρε το όνομα η “Kούρσα του Aιώνα”.



 

 

Χρονιά Απόσταση
(km)

Απόσταση
(μίλι)

1896 40 24.85

1900 40.26 25.02

1904 40 24.85

1906 41.86 26.01

1908 42.195 26.22

1912 40.2 24.98

1920 42.75 26.56

1924+ 42.195 26.22

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ



 

 

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ
Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1981. Ρότερνταμ είναι Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1981. Ρότερνταμ είναι 

η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ολλανδία.  Ο Μαραθώνιος η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ολλανδία.  Ο Μαραθώνιος 
του Ρότερνταμ είναι το μεγαλύτερο μονοήμερο αθλητικό του Ρότερνταμ είναι το μεγαλύτερο μονοήμερο αθλητικό 

γεγονός στην Ολλανδία. Πάνω από 22.000 δρομείς γεγονός στην Ολλανδία. Πάνω από 22.000 δρομείς 
συμμετείχαν το 2012. Ο Μαραθώνιος του Ρότερνταμ έχει συμμετείχαν το 2012. Ο Μαραθώνιος του Ρότερνταμ έχει 

εκλεγεί ως ένας από τους “κορυφαίους δέκα μαραθώνιους εκλεγεί ως ένας από τους “κορυφαίους δέκα μαραθώνιους 
στον κόσμο”από το περιοδικό World Runner´s. Η προθεσμία στον κόσμο”από το περιοδικό World Runner´s. Η προθεσμία 
είναι 5 ώρες και 30 λεπτά, και η απόσταση 42,195χιλιόμετραείναι 5 ώρες και 30 λεπτά, και η απόσταση 42,195χιλιόμετρα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΡΕΚΟΡ: 2:04:27 (Άνδρες)  2:18:58 (Γυναίκες)ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΡΕΚΟΡ: 2:04:27 (Άνδρες)  2:18:58 (Γυναίκες)



 

 



 

 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Ο  Μαραθώνιος της Νέας Υόρκης είναι ένα από τους Ο  Μαραθώνιος της Νέας Υόρκης είναι ένα από τους 

μεγαλύτερους, πιο γνωστούς και πιο διάσημους μεγαλύτερους, πιο γνωστούς και πιο διάσημους 
μαραθώνιους αγώνες στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1970, μαραθώνιους αγώνες στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1970, 

όπου συμμετείχαν 127 δρομείς.  Το 2010 όπου συμμετείχαν 127 δρομείς.  Το 2010 
περισσότεροι από 45.000 δρομείς συμμετείχαν στο περισσότεροι από 45.000 δρομείς συμμετείχαν στο 

μαραθώνιο.  Το χρονικό όριο είναι 8 ώρες και 30 μαραθώνιο.  Το χρονικό όριο είναι 8 ώρες και 30 
λεπτά και η απόσταση που διανύουν οι αθλητές λεπτά και η απόσταση που διανύουν οι αθλητές 

είναι 42.195 χιλιόμετρα.είναι 42.195 χιλιόμετρα.



  



 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
Στίβος χαρακτηρίζεται και το σύνολο των Στίβος χαρακτηρίζεται και το σύνολο των 

αγωνισμάτων, ειδικότερα του κλασικού αθλητισμού, αγωνισμάτων, ειδικότερα του κλασικού αθλητισμού, 
που διεξάγονται στο χώρο αυτό και στον οποίο που διεξάγονται στο χώρο αυτό και στον οποίο 

περιλαμβάνονται:   περιλαμβάνονται:   

Αγώνες δρόμου:Αγώνες δρόμου:
αγώνες ταχύτητας (αθλητών)αγώνες ταχύτητας (αθλητών)

αγώνες ημιαντοχής (αγώνες ημιαντοχής (1 μίλι1 μίλι , κλπ) , κλπ)
αγώνες αντοχήςαγώνες αντοχής
σκυταλοδρομίεςσκυταλοδρομίες

http://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%BC%CE%AF%CE%BB%CE%B9


 

 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΤΙΒΟΥ 
Δρόμοι ταχύτηταςΔρόμοι ταχύτητας  (100μ. – 200μ.-400μ)   (100μ. – 200μ.-400μ) 

Δρόμοι με εμπόδιαΔρόμοι με εμπόδια (110μ – 400 ανδρών & 100μ 400μ  (110μ – 400 ανδρών & 100μ 400μ 
γυναικών)γυναικών)

Δρόμοι μεσαίων αποστάσεωνΔρόμοι μεσαίων αποστάσεων  (800μ – 1500μ)   (800μ – 1500μ) 
Δρόμοι μεγάλων αποστάσεωνΔρόμοι μεγάλων αποστάσεων  (5000μ – 10000μ –   (5000μ – 10000μ – 

μαραθώνιοςμαραθώνιος : 42195μ : 42195μ
ΒάδηνΒάδην    ΣκυταλοδρομίεςΣκυταλοδρομίες  (4χ 100μ και 4χ 400 μ)  (4χ 100μ και 4χ 400 μ)

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ
Τα αγωνίσματα που διεξάγονται εκτός σταδίου είναι: Τα αγωνίσματα που διεξάγονται εκτός σταδίου είναι: 

20.χλμ βάδην, 50.χλμ βάδην και ο Μαραθώνιος.20.χλμ βάδην, 50.χλμ βάδην και ο Μαραθώνιος.

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%84&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CF%84'_%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BA%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1


 

 

Αγώνισμα Επίδοση Αθλητής Εθνικότητα Ημερομηνία Τόπος

100 μέτρα 01/09/58 Γιουσέιν ΜπολτΤζαμάικα 16.08.2009 Βερολίνο

200 μέτρα 19.19 Γιουσέιν ΜπολτΤζαμάικα 20.08.2009 Βερολίνο

400 μέτρα 43.18 Μάικλ ΤζόνσονΗνωμένες 
Πολιτείες

26.08.1999 Σεβίλλη

800 μέτρα 1:40.91 Ντέιβιντ ΡουντίσαΚένυα 09.08.2012 Λονδίνο

1.000 μέτρα 2:11.96 Νόα Νγκένι Κένυα 05.09.1999 Ριέτι

1.500 μέτρα 3:26.00 Χισάμ Ελ ΓκερούζΜαρόκο 14.07.1998 Ρώμη

1 μίλι 3:43.13 Χισάμ Ελ ΓκερούζΜαρόκο 07.07.1999 Ρώμη

3.000 μέτρα 7:20.67 Ντανιέλ Κόμεν Κένυα 01.08.1996 Ριέτι

5.000 μέτρα 12:37.35 Κενενίσα ΜπεκέλεΑιθιοπία 31.05.2004 Χένγκελο

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AD%CE%B9%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AD%CE%B9%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%BB_%CE%A4%CE%B6%CF%8C%CE%BD%CF%83%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%B2%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%84%CE%AD%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%84_%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%8C%CE%B1_%CE%9D%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B9%CE%AD%CF%84%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B9%CF%83%CE%AC%CE%BC_%CE%95%CE%BB_%CE%93%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%B6&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%BC%CE%AF%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B9%CF%83%CE%AC%CE%BC_%CE%95%CE%BB_%CE%93%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%B6&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AD%CE%BB_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B9%CE%AD%CF%84%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%83%CE%B1_%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%BA%CE%AD%CE%BB%CE%B5
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%AD%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF&action=edit&redlink=1


 

 



 

 

Καλύτεροι χρόνοι παγκοσμίωςΚαλύτεροι χρόνοι παγκοσμίως
σε Μαραθώνιο Δρόμοσε Μαραθώνιο Δρόμο

Άντρες-ΓυναίκεςΆντρες-Γυναίκες



 

 

Χρόνος Αθλητής Χώρα Ημερομηνία Τόπος

2h02:57 Ντένις Κιμμέτο  Κένυα 28 Σεπτεμβρίου 
2014

Βερολίνο

2h03:23 Ουίλσον Κιπσάνγκ  Κένυα 29 Σεπτεμβρίου 
2013

Βερολίνο

2h03:38 Πάτρικ Μακάου  Κένυα 25 Σεπτεμβρίου 
2011

Βερολίνο

2h03:42 Γουίλσον Κιπσάνγκ  Κένυα 30 Οκτωβρίου 2011 Φρανκφούρτη

2h03:59 Χαϊλέ Γκεμπρεσελασιέ  Αιθιοπία 28 Σεπτεμβρίου 
2008

Βερολίνο

2h04:27 Ντάνκαν Κιμπέτ  Κένυα 5 Απριλίου 2009 Ρότερνταμ

2h04:27 Τζέιμς Κουαμπάι  Κένυα 5 Απριλίου 2009 Ρότερνταμ

2h04:55 Πολ Τεργκάτ  Κένυα 28 Σεπτεμβρίου 
2003

Βερολίνο

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%84%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CF%82_%CE%9A%CE%B9%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CF%84%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%85%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%85%CE%AF%CE%BB%CF%83%CE%BF%CE%BD_%CE%9A%CE%B9%CF%80%CF%83%CE%AC%CE%BD%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%85%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%85%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%BB%CF%83%CE%BF%CE%BD_%CE%9A%CE%B9%CF%80%CF%83%CE%AC%CE%BD%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%85%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BD%CF%86%CE%BF%CF%8D%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%8A%CE%BB%CE%AD_%CE%93%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B8%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%BA%CE%B1%CE%BD_%CE%9A%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%84&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%85%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CE%B9%CE%BC%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%85%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%A4%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CF%84&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%85%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1


 

 

Χρόνος Αθλητής Χώρα Ημερομηνία Τόπος

2h15:25 Πάουλα Ράντκλιφ  Μεγάλη Βρετανία 13 Απριλίου 2003 Λονδίνο

2h18:47 Κάθριν Ντερέμπα  Κένυα 7 Οκτωβρίου 2001 Σικάγο

2h19:12 Μιζούκι Νογκούτσι  Ιαπωνία 25 Σεπτεμβρίου 
2005

Βερολίνο

2h19:19 Ιρίνα Μικιτένκο  Γερμανία 28 Σεπτεμβρίου 
2008

Βερολίνο

2h19:36 Ντίνα Κάστορ  Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 23 Απριλίου 2006 Λονδίνο

2h19:39 Σουν Γινγκτζιέ  Κίνα 19 Οκτωβρίου 2003 Πεκίνο

2h19:41 Γιόκο Σιμπούι  Ιαπωνία 26 Σεπτεμβρίου 
2004

Βερολίνο

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1_%CE%A1%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CF%86&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AC%CE%B8%CF%81%CE%B9%CE%BD_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AD%CE%BC%CF%80%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%85%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B9_%CE%9D%CE%BF%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%84%CE%AD%CE%BD%CE%BA%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%9A%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%BD_%CE%93%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%AD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B9%CF%8C%CE%BA%CE%BF_%CE%A3%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1


 

 ΝΤΕΝΙΣ ΚΙΜΜΕΤΟΝΤΕΝΙΣ ΚΙΜΜΕΤΟ



 

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
Από τη δεκαετία του 1970 ο Ολυμπιακός  Μαραθώνιος Από τη δεκαετία του 1970 ο Ολυμπιακός  Μαραθώνιος 

είχε κάνει έναν μακρύ δρόμο από τους σκονισμένους είχε κάνει έναν μακρύ δρόμο από τους σκονισμένους 
δρόμους της Αθήνας. Παρόλα αυτά οι γυναίκες δεν δρόμους της Αθήνας. Παρόλα αυτά οι γυναίκες δεν 

επιτρεπόταν να αγωνιστούν και η πάλη για να επιτρεπόταν να αγωνιστούν και η πάλη για να 
εδραιώσουν έναν Μαραθώνιο για γυναίκες ήταν από εδραιώσουν έναν Μαραθώνιο για γυναίκες ήταν από 

μόνο του κάτι σαν αγώνας δρόμουμόνο του κάτι σαν αγώνας δρόμου
Πριν από τη δεκαετία του 1980, δεν υπήρχαν αγώνες Πριν από τη δεκαετία του 1980, δεν υπήρχαν αγώνες 

αποστάσεως των γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες. αποστάσεως των γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες. 
Στους αγώνες της Μόσχας, το μεγαλύτερο αγώνισμα για Στους αγώνες της Μόσχας, το μεγαλύτερο αγώνισμα για 

τις γυναίκες ήταν τα 1.500 μέτρα, που είχε δημιουργηθεί τις γυναίκες ήταν τα 1.500 μέτρα, που είχε δημιουργηθεί 
το 1972. Γυναίκες είχαν αποκλεισθεί από το στίβο το 1972. Γυναίκες είχαν αποκλεισθεί από το στίβο 

ανταγωνισμού συνολικά μέχρι το 1928, όταν το ανταγωνισμού συνολικά μέχρι το 1928, όταν το 
μεγαλύτερο αγώνισμα ήταν τα 800 μέτρα. μεγαλύτερο αγώνισμα ήταν τα 800 μέτρα. 



 

 

Παρά ένα παγκόσμιο ρεκόρ από τη νικήτρια Lina Radke της Γερμανίας, Παρά ένα παγκόσμιο ρεκόρ από τη νικήτρια Lina Radke της Γερμανίας, 
πολλοί από τους ανταγωνιστές της δεν είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα πολλοί από τους ανταγωνιστές της δεν είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα 

για τον αγώνα και αρκετές κατέρρευσαν στην εξάντληση. Αυτό οδήγησε για τον αγώνα και αρκετές κατέρρευσαν στην εξάντληση. Αυτό οδήγησε 
τους Ολυμπιακούς διοργανωτές να θεωρήσουν τον αγώνα πάρα πολύ τους Ολυμπιακούς διοργανωτές να θεωρήσουν τον αγώνα πάρα πολύ 
έντονο για τις γυναίκες. Ο Πρόεδρος της ΔΟΕ, αρίθμηση Henri Baillet-έντονο για τις γυναίκες. Ο Πρόεδρος της ΔΟΕ, αρίθμηση Henri Baillet-

Latour, πρότεινε ακόμη και εξαλείψεως του ανταγωνισμού των γυναικών Latour, πρότεινε ακόμη και εξαλείψεως του ανταγωνισμού των γυναικών 
από τα παιχνίδια. Δεν ελήφθη μια τέτοια δραστική κίνηση,  μέχρι το 1960, από τα παιχνίδια. Δεν ελήφθη μια τέτοια δραστική κίνηση,  μέχρι το 1960, 
όταν επανεμφανίστηκαν τα 800 μέτρα, δεν υπήρχαν πάνω από 200 μέτρα όταν επανεμφανίστηκαν τα 800 μέτρα, δεν υπήρχαν πάνω από 200 μέτρα 

για διαγωνισμό από τις γυναίκες στους Ολυμπιακούς Αγώνες.Ο για διαγωνισμό από τις γυναίκες στους Ολυμπιακούς Αγώνες.Ο 
μαραθώνιος των γυναικών διεξήχθη για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς μαραθώνιος των γυναικών διεξήχθη για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες του  1984 στο Λος Άντζελες με νικήτρια την Τζόαν Μπενόιτ (Joan Αγώνες του  1984 στο Λος Άντζελες με νικήτρια την Τζόαν Μπενόιτ (Joan 
Benoit) από τις Ηνωμένες Πολιτείες με χρόνο 2 ώρες 24 λεπτά και 52 Benoit) από τις Ηνωμένες Πολιτείες με χρόνο 2 ώρες 24 λεπτά και 52 

δευτερόλεπτα. Ο συγκεκριμένος μαραθώνιος, μάλιστα, μας χάρισε μια δευτερόλεπτα. Ο συγκεκριμένος μαραθώνιος, μάλιστα, μας χάρισε μια 
από τις πλέον συγκλονιστικές στιγμές στην ιστορία των Ολυμπιακών από τις πλέον συγκλονιστικές στιγμές στην ιστορία των Ολυμπιακών 

Αγώνων, με πρωταγωνίστρια την 39χρονη Ελβετίδα, Γκαμπριέλα Αγώνων, με πρωταγωνίστρια την 39χρονη Ελβετίδα, Γκαμπριέλα 
Άντερσεν, η οποία κατάφερε να τερματίσει σε κατάσταση πλήρους Άντερσεν, η οποία κατάφερε να τερματίσει σε κατάσταση πλήρους 

εξάντλησης κόβοντας την ανάσα χιλιάδων θεατών στο στάδιο και εξάντλησης κόβοντας την ανάσα χιλιάδων θεατών στο στάδιο και 
εκατομμυρίων τηλεθεατών σε κάθε γωνιά του πλανήτη.εκατομμυρίων τηλεθεατών σε κάθε γωνιά του πλανήτη.



 

 

  Γκαμπριέλα ΆντερσενΓκαμπριέλα Άντερσεν



 

 

 

““ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ”ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ”

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 20ου ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 20ου 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ



 

 

 Υπεύθυνοι προγράμματος:
     Σκέντζου Βασιλική ΠΕ 16
    Δαουλτζής Κωνσταντίνος ΠΕ 06

                   Συμμετείχαν οι μαθητές: 
Βασιλακοπούλου Γαρυφαλλιά – Μαρία, Γ1
Γιαννοπούλου Βασιλική, Γ1
Καρπέτας Επαμεινώνδας, Γ1
Κατσαΐτης Παρασκευάς – Ιωάννης, Γ1
Κριλής Κωνσταντίνος, Γ2
Κυριτοπούλου Μαρία, Γ2
Λειβαδά Σοφία, Γ2
Μεντζίνη Ιωάννα, Γ2
Πιτσή Αθηνά, Γ2
Γιαννόπουλος Χρήστος, Γ3
Σπυράτος Ηλίας, Γ3
Τσιχλιά Δήμητρα, Γ3
Τσουραμάνης Σπήλιος, Γ3
Υφαντή Ιωάννα, Γ3
Φατούρος Ανδρέας, Γ3
Χριστόπουλος Ευθύμιος, Γ3
Χριστόπουλος Μιλτιάδης – Γεώργιος, Γ3
Χριστοπούλου Ανδριάννα – Μαρία, Γ3
Χριστοπούλου Ευφροσύνη – Ραφαηλία, Γ3
Χριστοπούλου Νϊκη, Γ3
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