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Β’  Γυμνασίου

Ευ  Αγωνίζεσθαι

Επιμέλεια:       Παπαδήμας Ανδριανός,  ΠΕ 11



Μύθος ή Αλήθεια ;



Υπάρχει, ή είναι ευσεβής πόθος ;



Μπορεί να υπάρξει, 
ή αποτελεί άπιαστο όνειρο ;



Κἀνταῦθα, ὦ ξένε, 

τὸ νικᾶν αὐτὸν 
πασῶν νικῶν 
πρώτη τε καὶ 
ἀρίστη, τὸ δὲ 
ἡττᾶσθαι αὐτὸν 

ὑφ᾽ ἑαυτοῦ πάντων 
αἴσχιστόν τε ἅμα 
καὶ κάκιστον. Ταῦτα 
γὰρ ὡς πολέμου 

ἐν ἑκάστοις ἡμῶν 
ὄντος πρὸς ἡμᾶς 
αὐτοὺς σημαίνει». 

(Πλάτων Νόμοι 626 
e 2-5)



ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ

• Το να νικάς τον εαυτό σου είναι η πρώτη και η καλύτερη νίκη απ' όλες, το 
να ηττάσαι από τον εαυτό σου, αυτό είναι ότι το αισχρότερο και 
χειρότερο μπορεί να υπάρξει. Και αυτά έχουν νόημα, αν δεχθούμε ότι 
μέσα στον καθένα μας , υπάρχει ένας πόλεμος εναντίον του εαυτού μας "

• Αυτή η συγκεκριμένη ιδεολογία του Πλάτωνα στους «Νόμους» 
αποτέλεσε και αποτελεί την κορυφαία αξία του παγκόσμιου αθλητισμού, 
από την αρχαιότητα έως και σήμερα. Ο εαυτός μας είναι για τον καθένα 
μας ο μεγαλύτερος εχθρός. Εχθρός ασυγκράτητος και δυνατός, 
ανυποχώρητος και σκληρός. Το να μπορεί κάποιος να συγκρατεί και να 
δαμάζει ένα τέτοιο εχθρό, το να μπορεί να επιβάλλεται στον ψυχικό του 
κόσμο και να κάνει όχι αυτό που προσπαθούν να του επιβάλλουν  οι 
ορμές και τα πάθη του, αλλά αυτό που πρέπει, τότε αυτός κερδίζει την 
πρώτη, μα και την ωραιότερη νίκη.



Το «ευ αγωνίζεσθαι» είναι το αίτιο με το οποίο το

κοινωνικό άτομο, ο αθλούμενος, δαμάζει τα πάθη και τις 

αδυναμίες του και κυριαρχεί.



«Η ιστορία του αρχαίου παγκόσμιου αθλητισμού 

είναι η ιστορία του Ελληνικού αθλητισμού 

και τούτο γιατί το Ελληνικό έθνος 

ήταν το μοναδικό αθλητικό έθνος της αρχαιότητας»  

Gardiner



ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ

• Οι αρχαίοι Έλληνες  τοποθέτησαν το αγωνιστικό ιδεώδες σε κυρίαρχη 
θέση και αυτό αποτέλεσε ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του 
πολιτισμού τους. Η άρρηκτη σύνδεση των αγώνων με τη θρησκεία και με 
τη βαθιά πεποίθηση που είχαν ότι οι πρώτοι που προστάτευαν τους 
αγώνες και τους αθλητές ήταν οι θεοί, καταξιώνει την αντίληψη, ότι ο 
αθλούμενος ανά πάσα στιγμή πρέπει να βιώνει τις ηθικές αξίες και τις 
πνευματικές έννοιες για να μπορέσει να θεμελιώσει τον αγώνα του, να 
οικοδομήσει τον άθλο του και να κατακτήσει τη νίκη.

• Ο αθλητικός στίβος έγινε για τον Έλληνα σχολείο ηθών και αρετής, 
συγκρατώντας τον από το να υπερβεί τα όρια της πεπερασμένης φύσης 
του. Στους αγώνες κυριαρχεί η αρετή του μέτρου. Δεν υπάρχει αθλητική 
έπαρση. Γι αυτό και δεν υπήρχαν μετρήσεις επιδόσεων (ρεκόρ). Μόνο οι 
νικητές και η ταπεινή στέψη τους με τον κότινο της νίκης.



Αναπαράσταση του ναού του Δία στην Ολυμπία



Σταδιοδρόμοι



Παγκράτιο



Στέψη Ολυμπιονικών



Πένταθλο



«ένθα γαρ άμιλλα ενταύθα και νίκη»
Αριστοτέλης



Τοπογραφική αναπαράσταση εγκαταστάσεων στην 

Ολυμπία







ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ

• Στους Ολυμπιακούς αγώνες στην αρχαιότητα, σπάνια παραβιάστηκαν οι 
αθλητικοί κανονισμοί. Τις ελάχιστες φορές που έγινε αυτό οι παραβάτες 
τιμωρήθηκαν, κυρίως με χρηματικό πρόστιμο και με αυστηρές κυρώσεις για τη μη 
καταβολή του. Μάλιστα σε περίπτωση αδυναμίας του αθλητή να πληρώσει το 
πρόστιμο, την ευθύνη αναλάμβανε η πόλη του, προκειμένου να μην αποκλειστεί 
από τους αγώνες. Μπροστά από την ''Κρυπτή'', τη μνημειακή είσοδο του σταδίου 
της Ολυμπίας και κατά μήκος του κρηπιδώματος των θησαυρών, σώζονται 
δεκαέξι βάθρα, τα οποία ήταν τοποθετημένα στη σειρά το ένα δίπλα στο άλλο. 
Στα βάθρα αυτά κατά την αρχαιότητα υπήρχαν ισάριθμα χάλκινα αγάλματα του 
Δία, τα οποία, όμως, δεν διασώθηκαν. Πρόκειται για τους λεγόμενους Ζάνες 
(πληθυντικός αριθμός του ονόματος Ζευς), που έγιναν με χρήματα προστίμων 
που επιβλήθηκαν στους αθλητές, οι οποίοι δεν σεβάσθηκαν τους κανονισμούς 
των Ολυμπιακών Αγώνων. Τοποθετήθηκαν, μάλιστα, σε περίοπτη θέση 
προκειμένου να παραδειγματίζονται οι αθλητές που θα λάμβαναν μέρος στους 
αγώνες. 



Ζάνες



ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ

• Η αναβίωση των Ολυμπιακών αγώνων ως προσπάθεια 
προώθησης του συνδυασμού του αθλητισμού με τις αρχές 
της αρχαίας Ελλάδας βρήκε τον εκφραστή της στο πρόσωπο 
του Γάλλου βαρόνου  Pierre de Coubertin (1863-1937). Μη 
παραβλέποντας ή αγνοώντας τους επικριτές του σε ότι 
αφορά τις αγαθές του προθέσεις και τα αγνά του κίνητρα, 
δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε το γεγονός ότι δίκαια 
θεωρήθηκε ο πρώτος Ευρωπαίος που συνέλαβε την ιδέα της 
ενοποίησης των λαών μέσω του αθλητισμού, πεπεισμένος 
ότι η φυσική αγωγή συμβάλλει στη βελτίωση της 
προσωπικότητας αλλά και στη δημοκρατικότερη 
διαπαιδαγώγηση των νέων.



«Το σημαντικό δεν είναι 

να κερδίσεις, 

αλλά να συμμετάσχεις»

«   …   η άμιλλα 

είναι το κύριο θεμέλιο 

του αθλητισμού 

και σχεδόν ο ίδιος 

ο λόγος ύπαρξής της»



Citius, Altius, Fortius



"Στο όνομα όλων των αγωνιζομένων,
υπόσχομαι ότι θα λάβουμε μέρος σε αυτούς
τους Ολυμπιακούς Αγώνες, σεβόμενοι και
ακολουθώντας τους κανόνες οι οποίοι τους
διέπουν, με την δέσμευση να αθλούμαστε
χωρίς απαγορευμένες μεθόδους και ουσίες
σύμφωνα με το αληθινό πνεύμα της
ευγενούς άμιλλας, για τη δόξα του
αθλητισμού και την τιμή των ομάδων μας"

Όρκος αθλητών



ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ

• Παρ’ όλα αυτά το θέμα της βίας κι επιθετικότητας στον αθλητισμό πήρε 
σημαντικές διαστάσεις κι έγινε καθημερινό κοινωνικό φαινόμενο. 
Απόρροια των προαναφερομένων συμπεριφορών ήταν η ανάπτυξη 
προβληματισμού, η οποία έδωσε το έναυσμα για επιστημονική έρευνα. 

• Η δεκαετία του ‘80, είναι η εποχή που οι αθλητικοί ψυχολόγοι 
παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες έρευνες, όπου όλες έχουν συνοψιστεί από 
τους Shields & Bredemeier



«Αθλητισμός : Αν θέλεις να οικοδομήσεις 

χαρακτήρα, δοκίμασε κάτι άλλο» 

Ogilvie B., et al, (1971)



Οι Shields & Bredemeier (1995) δικαίωσαν το
προαναφερόμενο άρθρο καθορίζοντας το τίμιο
φέρσιμο (ευ αγωνίζεσθαι) στον αθλητισμό ως μία
αρετή που συμβάλλει στην ώθηση του ανταγωνισμού
με βάση τους στόχους της ηθικής.



Από ότι 

υποστηρίζεται στις 

μελέτες αυτές, 

ο αθλητισμός σήμερα 

από μόνος του, δεν είναι ικανός

να βοηθήσει στην 

ηθική ανάπτυξη των νέων.



Ακόμη οι μελέτες αυτές 
έχουν αποδείξει ότι η 

ηλικία, το φύλο, ο τύπος 
των σπορ, η ένταση της 

άσκησης, και το 
επίπεδο του αγώνα

είναι καθοριστικοί 

παράγοντες οι οποίοι 

επηρεάζουν τον ηθικό 

προσανατολισμό στον 

αθλητισμό.



Ο MacNab (1984) 
στο βιβλίο του 

"Δακτύλιοι από 
Άμμο» αναφέρει 

ότι δίχως 
εντιμότητα, 

ο αθλητισμός είναι 
μία «φάρσα». 



«Οι αγώνες ναι μεν 
στηρίζονται σε 

αξίες, αλλά αυτό 
δε σημαίνει ότι θα 
παίζονται ηθικά».

Jim Parry



«Η ευγενής άμιλλα του αγωνίζεσθαι, κι όχι οπωσδήποτε το να
κερδίζεις τον αγώνα, αναδεικνύει τον καλύτερο όχι στα έργα
πολέμου και τυφλής δύναμης, αλλά στον ειρηνικό στίβο του
συναγωνισμού που δεν γνωρίζει ανταγωνισμό. Δεν ονομάζω ήρωες
τους στρατιωτικούς που είναι μόνο καταστροφείς των πόλεων και
των πολιτισμών. Ονομάζω ήρωες αυτούς μόνο που αγωνίζονται για
τον άνθρωπο και τα δικαιώματά του»

Αρβελλέρ Ε.



«Η Δ.Ο.Ε. έχει απόλυτη ανάγκη να προβάλει και να 

υλοποιήσει, μέσω μιας πειστικής παιδαγωγικής, 

τις ηθικές κι εκπαιδευτικές της αξίες, 

επειδή αποτελούν την πεμπτουσία του Ολυμπισμού»                                            

Muller N.



Ο αθλητισμός στις μέρες μας φέρεται να προτάσσει τη σημασία της 

νίκης αδιαφορώντας για τη συμμετοχή, το σεβασμό των αντιπάλων, 

το σεβασμό των θεατών και των αρχών του αθλητισμού. Αγνοείται 

συστηματικά η καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος, το «ευ 

αγωνίζεσθαι» και η ηθική ανάπτυξη των παιδιών. 



Συμπεράσματα
• Ευ αγωνίζεσθαι σημαίνει; Ισονομία, αξιοκρατία, Δημοκρατία αδιάκοπη

περιφρούρηση του αθλητισμού από στημένους αγώνες κατευθυνόμενη

διαιτησία και άλλα.

• Η εμπέδωση του ευ αγωνίζεσθαι δηλ. η Ολυμπιακή Παιδεία λειτουργεί από

την αρχαιότητα ως σήμερα το σχολείο της ηθικής αγωγής διότι,

• Αποτελεί τον πυρήνα του αθλητικού ιδεώδους

• Την ασπίδα στην επίθεση του παράλογου συναγωνισμού

• Την αγαθή έριδα σε ένα ανηλέητο αγώνα

• Την αντίσταση στην αλόγιστη εμπορευματοποίηση

• Στη νοθεία του φίλαθλου πνεύματος, του τυφλού φανατισμού που οδηγεί

σε ακραία καταστροφική επιθετικότητα.

• Καλλιεργεί τέλος βαθιά την αυτογνωσία και οδηγεί σε συμφιλίωση άτομα

και ομάδες.

• Χωρίς το ευ αγωνίζεσθαι ο αθλητισμός χάνει την ηθική παράμετρο της

ουσίας του

• Ταυτίζεται με τον αθέμιτο ανταγωνισμό τον εγωισμό και την αλαζονεία.

• Πρώτη προτεραιότητα είναι η διαφύλαξη λοιπόν του Ολυμπιακού

πνεύματος από τους υλιστικούς και ωφελιμιστικούς ρυθμούς της

σύγχρονης κοινωνίας.



Για την προαγωγή του «ευ αγωνίζεσθαι», η 
Επιτροπή Αθλητισμού του Συμβουλίου της 

Ευρώπης έχει θεσπίσει τον Κώδικα 
Αθλητικής Δεοντολογίας με πρωταρχικό 

σκοπό



Ο Κώδικας δίνει ένα 

στέρεο ηθικό πλαίσιο, για 

να αγωνιστεί ενάντια στις 

πιέσεις της σημερινής 

κοινωνίας που φαίνεται 

ότι υπονομεύουν τις 

παραδοσιακές βάσεις του 

αθλητισμού. 

Το «ευ αγωνίζεσθαι» 

ορίζεται ως τρόπος σκέψης, 

όχι απλά ως τρόπος 

συμπεριφοράς



Αναγνωρίζει ότι πρέπει να δοθεί η μεγαλύτερη 
προτεραιότητα στο «ευ αγωνίζεσθαι» από όλους 

εκείνους οι οποίοι είτε άμεσα είτε έμμεσα, 
επηρεάζουν και προάγουν τις αθλητικές 

δραστηριότητες για τα παιδιά και τους νέους 
ανθρώπους. 



«Ίσως μόνο η παιδεία η βασισμένη στην
ευγενή άμιλλα όπως την εννοούσαν οι
Αρχαίοι, θα μπορέσει να μορφώσει κάποτε
οργανωτές, προπονητές, αθλητές και κοινό
για να γίνουν και πάλι οι Ολυμπιακοί
Αγώνες αυτό που δεν έπρεπε πότε να
πάψουν να είναι, ανάταση ψυχής γιορτή
σωμάτων μέσα σε ειρηνευμένο κόσμο»

Ελένη Γλυκατζή Αρβελέρ



• Ιστορία της Φυσικής Αγωγής : Θ. Γιαννάκη (1989) εκδ. Παν/μιο Αθηνών
• Ηθική αγωγή : Μ. Πρώιος
• Οι ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαία Ελλάδα : Εκδοτική Αθηνών
• Θέματα φιλοσοφίας φυσικής αγωγής-εισαγωγή στη φιλοσοφία : Ι.Μουρατίδης
• Fair play – the ethics of sport : R.L. Simon 
• Ethics in sport : W.J.Morgan, K.V. Meier, A.J. Scheider
• Ethics and Morality in Sport Management : J.T. Desensi, D. Rsenberg
• Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό : τ. 4 (2), 211-224 (2006)
• http://www.hoc.gr/ : Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
• http://www.sportpsychologist.gr : Γ. Ζαρωτής, αθλ. Ψυχολόγος
• http://www.encephalos.gr : Βία και επιθετικότητα των εφήβων στην αθλητική 

δραστηριότητα, Ι. Μάστορα, Χ. Βαλοτάσιου
• http://www.coe.int : Συμβούλιο της Ευρώπης
• http://www.gss.gov.gr : Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Βιβλιογραφία


