
 

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 
ΟΡΙΣΜΟΣ 

 
 Αθλητισμός είναι η οργανωμένη και μεθοδική προσπάθεια 

που καταβάλλει ο άνθρωπος, με σκοπό την εξάσκησή του για 

την κατάκτηση της νίκης σε αγώνες και την επίτευξη 

επιδόσεων, καθώς παράλληλα καλλιεργεί τις ψυχοπνευματικές 

του δυνάμεις. 

 Στηρίζεται στην άμιλλα, στο συναγωνισμό, και 

προϋποθέτει βέβαια αντιπάλους και αγώνες. 

 Γυμναστική, ατομική ή ομαδική, είναι άσκηση του 

σώματος, με σκοπό τη διατήρηση και τη βελτίωση της φυσικής 

του κατάστασης. 

  Ολυμπισμός είναι η αθλητική φιλοσοφική αντίληψη, κατά 

την οποία το άτομο, με τη συμμετοχή του στην άσκηση και στα 

αθλήματα, αποβλέπει στην καθολική διαπαιδαγώγησή του, στην 

επίτευξη του «καλός καγαθός» των αρχαίων Ελλήνων. 

 Για τη διατήρηση του πνεύματος του Ολυμπισμού στην 

εποχή μας ο Πιερ ντε Κουμπερντέν προχώρησε: 

 στη διεθνοποίηση των Ολυμπιακών αγώνων 

 στην ένταξη νέων αθλημάτων 

 στη συμμετοχή λαών, ανεξαρτήτως φυλετικών, πολιτικών 

και κοινωνικών διακρίσεων 

 στη σφυρηλάτηση και παγίωση της παγκόσμιας ειρήνης. 

 

ΘΕΤΙΚΑ  

 
 Πνευματικός τομέας : 

 

1. Ανάπτυξη νοητικών λειτουργιών, κρίσης, 

φαντασίας, αυτενέργειας. 

2. Συνεχής πνευματική εγρήγορση για την πορεία 

προς τη νίκη. 



 

 

3. Οξυδέρκεια, ευστροφία και αποφασιστικότητα 

του αθλητή ο οποίος ελέγχει τόσο την εξέλιξη του 

αγώνα όσο και τις δυνάμεις του. 

4. Ο εντοπισμός των ικανοτήτων και των αδυναμιών 

του αντιπάλου οδηγεί και στην αυτογνωσία. 

 

 Ηθικός τομέας : 

 
1. Καλλιέργεια ευγενούς άμιλλας, που βασίζεται στη 

συναίσθηση των ευθυνών που αναλαμβάνει. 

2. Καταπολέμηση του εγωισμού, με την αποδοχή της 

υπεροχής του αντιπάλου. 

3. Βελτίωση του αθλητή, με τη συνεχή προσπάθεια 

για υπεροχή. 

4. Σεβασμός και εκτίμηση του αντιπάλου. 

 

 Κοινωνικός τομέας : 

 

1. Η τήρηση των αθλητικών κανόνων κάνει τον 

αθλητή πειθαρχικό. 

2. Κοινωνικοποίηση μέσω της ομαδικότητας για την 

επίτευξη ενός κοινού στόχου. 

3. Ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας, αλληλεγγύης, 

ειλικρίνειας και συνέπειας. 

 

 Πολιτικός τομέας : 

 

1. Τερματισμός πολέμων και επικράτηση ειρήνης 

(χαρακτηριστικό των Ολυμπιακών αγώνων της 

αρχαιότητας). 

2. Δημιουργία παγκόσμιου και πανανθρώπινου 

πνεύματος και συναδέλφωση των λαών, με τη 

διεθνοποίηση του αθλητισμού. 

3. Καταπολέμηση του εθνικισμού και ρατσισμού. 

4. Επίλυση των διαφορών ανάμεσα στους λαούς και 

στα κράτη. 



 

 

5. Καλλιέργεια του δημοκρατικού ήθους μέσω του 

αθλητικού ήθους. 

 

 Πολιτιστικός τομέας : 

 

1. Γνωριμία και αλληλοεπηρεσμός των πολιτισμών 

μεταξύ των λαών μέσω των αθλητικών 

εκδηλώσεων. 

2. Ζύμωση και διαμόρφωση του παγκόσμιου 

πολιτισμού ως αποτέλεσμα της δημιουργικής 

αφομοίωσης των ιδιαίτερων στοιχείων όλων των 

λαών κι όχι της επιβολής των ισχυρών επί των 

αδυνάτων. 

 

 Ψυχολογικός τομέας: 

 

1. Ψυχαγωγία και διασκέδαση τόσο του ίδιου του 

αθλητή όσο και του θεατή. 

2. ψυχολογική τόνωση του ατόμου όχι μόνο με τη 

συμμετοχή αλλά και με τη νίκη. 

3. Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της αντοχής και 

της δύναμης για την αντιμετώπιση των δυσκολιών 

του αθλήματος, αλλά και της ζωής γενικότερα. 

4. Επαφή με τη φύση που αποφορτίζει το άτομο και 

το οδηγεί στην ψυχική ηρεμία. 

 

 Βιολογικός τομέας : 

 

1. Βελτίωση της υγείας του ατόμου. 

2. Ανάπτυξη της σωματικής δύναμης, ενδυνάμωση 

του μυϊκού συστήματος. 

3. Σωματική ευεξία και αρμονική διάπλαση. 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

 
1. Οικονομικά συμφέροντα: Οι αθλητές είναι επαγγελματίες, 

που αμείβονται οι περισσότεροι αδρά. Τα αθλητικά 

σωματεία ακμαίες επιχειρήσεις, ενώ στο παρασκήνιο των 

γηπέδων και του στίβου η παράνομη οικονομική 

συναλλαγή με χορούς εκατομμυρίων διαφθείρει 

συνειδήσεις, προκατασκευάζει νίκες, αγοράζει και 

πουλάει αθλητές, εξαγοράζει διαιτητές και αθλητικούς 

συλλόγους. Επιπλέον , αν προστεθούν και τα τεράστια 

ποσά από τα έσοδα των αθλητικών διοργανώσεων, από τις 

διαφημίσεις, από τις μεταδόσεις αθλητικών αγώνων κ.α., 

γίνεται κατανοητό τι είναι η «εμπορευματοποίηση» του 

αθλητισμού. 

2. Χρήση αναβολικών: Πολλοί αθλητές προσπαθούν να 

επιτύχουν υψηλές επιδόσεις (ρεκόρ) με την παράνομη 

χρήση αναβολικών, παραβιάζοντας έτσι και τους 

στοιχειώδεις κανόνες της ευγενούς άμιλλας. 

3. Φανατισμός και βία: Τα παρασκηνιακά συμφέροντα 

εμφυτεύουν σε μια μερίδα του φίλαθλου κοινού το 

φανατισμό και δημιουργούν ομάδες κρούσεως, οι οποίες 

εκτρέπονται εξαγριωμένες σε πράξεις βίας 

(«χουλιγκανισμός»), που ξεκινούν από τους 

προπηλακισμούς και φτάνουν ως τις υλικές καταστροφές, 

τις συμπλοκές, τους τραυματισμούς, ακόμα και σε 

θανάτους. 

4. Πολιτική εκμετάλλευση: Μερικά αυταρχικά καθεστώτα 

προβάλλοντας τον αθλητισμό τον χρησιμοποιούν για να 

αποπροσανατολίσουν το λαό από τα πραγματικά 

προβλήματα του τόπου του, ενώ από άλλα κράτη ο 

αθλητισμός χρησιμοποιείται για την άσκηση εξωτερικής 

πολιτικής. 

 

 

 

 



 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

 
1. Κατάργηση του επαγγελματισμού και αποεμπο- 

ρευματοποίηση του αθλητισμού και των αθλητών. 

2. Απαλλαγή του αθλητισμού από πολιτικές και οικονομικές 

σκοπιμότητες και τον κακώς εννοούμενο ανταγωνισμό. 

3. Πνευματική καλλιέργεια των αθλητών συγχρόνως με τη 

σωματική άσκηση. 

4. Αυστηρός και διαρκής έλεγχός τους, προκειμένου να 

αποφευχθεί η χρήση των αναβολικών ουσιών. 

5. Τιμωρία όσων χρηματίζονται και επιδιώκουν τον 

προκαθορισμό του αποτελέσματος με αντιαθλητικά μέσα. 

6. Καλλιέργεια του πνεύματος του Ολυμπισμού, 

προκειμένου ο αθλητισμός να γίνει πρεσβευτής 

συναδέλφωσης των λαών. 

7. Γενικότερος επαναπροσδιορισμός των στόχων και των 

προτύπων, κάθαρση και ηθικοποίηση όλων των 

παραγόντων του αθλητισμού. 

 

ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 

 
1. Η ανεργία, η υποαπασχόληση και η εργασία κάτω από 

άθλιες συνθήκες. 

2. Ελλιπής μόρφωση και καλλιέργεια, έλλειψη 

ανθρωπιστικής παιδείας. 

3. Η ψυχολογική πίεση της ζωής των μεγαλουπόλεων και η 

φυσική ενεργητικότητα των νέων ζητούν τρόπους 

εκτόνωσης. 

4. Ο φανατισμός και η ομαδοποίηση εκμηδενίζουν την 

κρίση, με αποτέλεσμα οι νέοι να προβαίνουν σε βίαιες 

πράξεις. 

5. Συνεχής προβολή της βίας από τα ΜΜΕ προκαλεί εθισμό. 

6. Οι οργανωμένοι σύλλογοι φανατίζουν τους νέους και 

προετοιμάζουν την με κάθε τρόπο απόσπαση της νίκης της 

ομάδας τους. 



 

 

7. Φορείς ισχυρών οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων 

αποπροσανατολίζουν τις μάζες από τα πραγματικά 

προβλήματα και τις διαιρούν, για να τις εκφυλίσουν και να 

τις ελέγξουν ευκολότερα. 

8. Η έλλειψη ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας. 

  

 

 

 

 
 


