
Ενόργανη γυμναστική 

Η ενόργανη γυμναστική είναι το άθλημα της αγωνιστικής γυμναστικής. Ανήκει  στην 

κατηγορία των αθλημάτων κρίσης. Η   επίδοση κάθε αθλητή καθορίζεται από τη 

βαθμολογία που του δίνει μια ειδική επιτροπή κριτών. Η βαθμολογία εξαρτάται από το 

βαθμό δυσκολίας τους και την αρτιότητα -τεχνική και καλλιτεχνική- με την οποία 

εκτελούνται. Η τελική βαθμολογία για το σύνολο του προγράμματος προκύπτει από το 

άθροισμα των βαθμών που συγκέντρωσε κάθε κίνηση ξεχωριστά. 

Οι ασκήσεις παίρνουν το όνομά τους από το όργανο στο οποίο εκτελεί κάθε φορά το 

πρόγραμμά του ένας αθλητής ή μία αθλήτρια.  

Οι άντρες διαγωνίζονται σε έξι 

αγωνίσματα: ασκήσεις εδάφους, πλάγιο 

ίππο, κρίκους, άλμα, παράλληλους ζυγούς 

και μονόζυγο, ενώ οι γυναίκες σε τέσσερα: 

άλμα, δίζυγο ή ασύμμετρους ζυγούς, δοκό 

ισορροπίας και ασκήσεις εδάφους  

Με την ενόργανη γυμναστική όλο το σώμα 

αποκτά δύναμη και ευλυγισία. Δίνει οφέλη τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχολογικό 

επίπεδο.  

Είναι η βάση της γυμναστικής για όλα τα αθλήματα. 

Γιελένα Μούχινα 

Η Γέλενα Μούχινα γεννήθηκε το 1960 στη Μόσχα. Έμεινε  ορφανή  καθώς η μητέρα 

της κάηκε σε φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα όπου ζούσαν. Μεγάλωσε με τη 

φροντίδα της γιαγιάς της. Από  

μικρή ασχολήθηκε με το 

καλλιτεχνικό πατινάζ. Ένας  

προπονητής στο σχολείο της 

ζήτησε από τα κορίτσια που 

ήθελαν να ασχοληθούν με τη 

γυμναστική, να σηκώσουν το χέρι 

τους. Και έτσι ξεκίνησε. «Σχεδόν έκλαψα από ευτυχία» είχε πει η ίδια.  



Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Γυμναστικής του 1978 κατέκτησε χρυσά 

μετάλλια στο σύνθετο ατομικό και στο ομαδικό. Στα  όργανα πήρε ένα χρυσό και δύο 

ασημένια.  

Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του 1977 και του 1979 πήρε συνολικά τέσσερα χρυσά, 

δύο ασημένια και ένα χάλκινο μετάλλιο. Η ΕΣΣΔ την τίμησε με το Βραβείο Λένιν, ενώ 

το 1983 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή της απένειμε το ασημένιο μετάλλιο της 

Ολυμπιακής Τιμής. 

Δύο εβδομάδες πριν από τους Ολυμπιακούς του 1980 τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια 

προπόνησης και έμεινε τετραπληγική. Πέθανε από επιπλοκές της τετραπληγίας στις 22 

Δεκεμβρίου του 2006. 
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