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1. Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΤΟΥ 
      
     Ο αθλητισμός είναι η συστηματική σωματική καλλιέργεια 
και δράση με συγκεκριμένο τρόπο, ειδική μεθοδολογία και 
παιδαγωγική με σκοπό την ύψιστη σωματική απόδοση, ως επί-
δοση σε αθλητικούς αγώνες, στο αθλητικό και κοινωνικό γίγνε-
σθαι. Παράλληλα ο αθλητισμός είναι ένας κοινωνικός θεσμός 
ο οποίος αντικατοπτρίζει τη δεδομένη κοινωνία και τον πολιτι-
σμό της. Για παράδειγμα στην Αρχαία Ελλάδα, ο αθλητισμός 
στην Αθήνα θεωρούταν κοινωνικό και πολιτισμικό αγαθό και 
είχε παιδαγωγικό χαρακτήρα, ενώ αντίθετα στην Σπάρτη ο 
αθλητισμός χρησιμοποιούταν για την στρατιωτική εκπαίδευση. 
Ωστόσο σημαντική είναι η στρωματική διάσταση του αθλητι-
σμού στο πέρασμα του χρόνου. Η γενική τάση ήταν ιδίως τον 
18ο και 19ο αιώνα τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα να ασχο-
λούνται με τα «λαϊκά παιχνίδια» όπως το ποδόσφαιρο, ενώ τα 
ανώτερα κοινωνικά στρώματα με τα «ευγενή αθλήματα» όπως 
ήταν η ιππασία και η ξιφασκία. 

 

Ερμής (μυθολογία), προστάτης του αθλητισμού. 

     Ο πόθος του Πιερ ντε Κουμπερτέν ήταν να εντάξει τον Α-

θλητισμό σε μια σφαιρική, παιδαγωγική και ανθρωπιστική 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/18%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%80%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B9%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%AE%CF%82_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%81_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%AD%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Hermes_Logios_Altemps_33.jpg


προοπτική. Ο αθλητισμός δεν ήταν, κατά την άποψη του, αυτο-

σκοπός, αλλά ένα μέσο στην υπηρεσία του πολίτη.     

     Ωστόσο πρέπει να διαχωριστεί η έννοια της άθλησης από την 

έννοια της άσκησης. Η άσκηση γίνεται άθληση όταν αποκτάει 

ανταγωνιστικό χαρακτήρα, για παράδειγμα ένας που τρέχει στο 

δρόμο κάνει άσκηση, ωστόσο εάν έχει κάποιον αντίπαλο ώστε 

για το ποιος θα τερματίσει πρώτος ή ακόμα και αν ανταγωνίζε-

ται τον ίδιο του τον εαυτό, με το χρονόμετρο, κάνει άθληση. 

Επίσης πρέπει να προστεθεί και η έννοια, της κίνησης. 

     Ο αθλητισμός μπορεί να πάρει πέντε μορφές, είτε ως ερασι-

τεχνικός, είτε ως επαγγελματικός, είτε ως μαζικός αθλητισμός, 

είτε ως φυσικές δραστηριότητες, είτε με την μορφή των παι-

χνιδιών. 

Υπάρχουν τρεις θεωρίες σχετικά με τη γένεση του αθλητισμού: 

 Όλες οι αθλητικές ασκήσεις έχουν λατρευτικές ρίζες (Carl         

Diem) 

 Οι σωματικές ασκήσεις είναι φυσική συνέπεια των διαδι-

κασιών της εργασίας και της παραγωγής (Μαρξιστική 

άποψη, Wolfgang, Eichel, Gerhard Lukas) 

 Η άσκηση είναι μια εκδήλωση ενστικτωδών κινήσεων ή 

παρορμήσεων (Ηθολογία, Konrad Lorenz, David Sanson, 

Friedrich Eppensteiner) 

Ιστορική αναδρομή 

                     

     Η λέξη αθλητισμός ως έννοια διαμορφώθηκε στους μεταο-

μηρικούς χρόνους, καθώς η λέξη αυτή δεν συναντάται ούτε 

στην Οδύσσεια ούτε στην Ιλιάδα. Πιθανότατα, η έννοια διαμορ-

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%8D%CF%83%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1


φώθηκε με την καθιέρωση των ιερών αγώνων (Ολυμπιακοί α-

γώνες, Ολύμπια εν Δίω, Πύθια, Νέμεα, Ίσθμια κατά τον 8ο αιώ-

να π. Χ.). Ο αθλητισμός υπό αυτήν την μορφή είναι καθαρά α-

γωνιστικός, κάτι βέβαια που αλλάζει με την πάροδο του χρόνου 

και την κατάργηση των Ολυμπιακών Αγώνων το 392/93 μ. X. 

από τον Θεοδόσιο Α'. Ο αθλητισμός θα επανεμφανιστεί αργό-

τερα στις αρχές του 19ου αιώνα στη Μεγάλη Βρετανία ως σπορ 

(sport). Εντούτοις, η λέξη σπορ είναι γαλλική και χρονολογείται 

από την εποχή του Μεσαίωνα. Ήταν ταυτόσημη με το παιχνίδι 

και τη διασκέδαση. 

     Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι καθιέρωσαν πρώτοι τους αγώνες δρό-

μου, βάδην και την πάλη, περίπου την 3η χιλιετία π. Χ. Η Ελ-

λάδα όμως στάθηκε η αληθινή κοιτίδα του αθλητισμού, γιατί 

εκεί ο αθλητισμός πήρε τη μορφή του ελεύθερου ανταγωνισμού 

και της ευγενούς άμιλλας. Στην Αρχαιότητα, ιεροί αγώνες θεω-

ρούνταν μόνο οι στεφανίτες, οι αγώνες δηλαδή που είχαν ως 

έπαθλο τον κότινο. Χαρακτηριστική είναι η φράση του γιου του 

Πέρση πολέμαρχου Αρτάβανου, Τριταντέχμη που παρατήρησε 

ότι ακόμα και αν οι Έλληνες είχαν ηττηθεί από τους Πέρσες, 

δεν παρέλειπαν να διοργανώσουν τους Ζ' Ολυμπιακούς Αγώνες. 

     Οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες έγιναν το 776 π. Χ., για να 

κατευνάσουν οι Έλληνες την οργή των θεών και να τους ευχαρι-

στήσουν για τις ευεργεσίες τους. Για τη λαϊκή αντίληψη, με 

τους αγώνες αυτούς θα κέρδιζαν την εύνοια των θεών. Οι Ολυ-

μπιακοί Αγώνες ετελούντο κάθε τέσσερα χρόνια στον ιερό χώρο 

της Ολυμπίας. Ο αθλητής που κέρδιζε στους Ολυμπιακούς Α-

γώνες στεφανώνονταν με το στεφάνι της αγριελιάς, γύριζε θρι-

αμβευτής στην πατρίδα του και οι συμπατριώτες του γκρέμιζαν 

σ' ένα σημείο τα τείχη της πόλης, για να περάσει από κει ο νικη-

τής - ενέργεια καθαρά συμβολική, που σήμαινε πως η πόλη που 

αναδείκνυε Ολυμπιονίκες δεν είχε ανάγκη από τείχη για να 

προασπίσει την ασφάλειά της. 

     Από τον 4ο αιώνα π. Χ., και κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας , οι αθλητικοί αγώνες εκφυλίστηκαν και μετα-

βλήθηκαν σε αιματηρούς αγώνες του Ρωμαϊκού Ιπποδρόμου. Οι 

αγώνες αυτοί ήταν αιματηρές συγκρούσεις μονομάχων, που 

τους έφερναν αντιμέτωπους μέσα σε τεράστια στάδια. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1_%CE%B5%CE%BD_%CE%94%CE%AF%CF%89
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%BC%CE%B5%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CF%83%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/8%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/8%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%27
http://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
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/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AD%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%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/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/3%CE%B7_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%81%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BC%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/776_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/4%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%80%CF%80%CE%BF%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B6%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B9


     Ακολουθεί μία εποχή, μετά τον 8ο αι. μ. Χ., όπου ο αθλητι-

σμός ήταν μόνο για τους ευγενείς. Το πιο σημαντικό άθλημα 

ήταν οι έφιπποι ιπποτικοί αγώνες μέχρι θανάτου. Οι αντίπαλοι, 

χωρισμένοι σε δύο ομάδες, ρίχνονταν καταπάνω ο ένας στον 

άλλον, χωρίς να τηρούν κανένα αγωνιστικό νόμο ή κανόνα. 

     Τον 12ο αιώνα, οι άνθρωποι άρχισαν να αγωνίζονται μεταξύ 

τους με πιο ειρηνικό τρόπο. Πετούσαν μεγάλες σφαίρες, όπως 

ρίχνουν σήμερα βάρη. Οι σφαίρες που πετούσαν ήταν από 

στουπί, τυλιγμένες με δέρμα προβάτου, και τις έριχναν πάνω 

στον τοίχο. Στην αρχή τις πετούσαν με γυμνό χέρι, σιγά-σιγά 

όμως η σφαίρα αυτή άλλαξε μορφή. Από τον 16ο αιώνα, όταν 

πρωτοεμφανίστηκαν οι ρακέτες, οι πρωτόγονες εκείνες σφαίρες 

αποτέλεσαν τις σύγχρονες μπάλες της αντισφαίρισης. 

     Από τον 20ο αιώνα, ο αθλητισμός πήρε διαστάσεις οικονομι-

κές, πολιτικές και πολιτιστικές. Δημιουργήθηκαν κανόνες και 

κανονισμοί για τα αθλήματα, οι φάσεις των αγωνισμάτων, κα-

θώς και οι εξειδικεύσεις στον τομέα του αθλητισμού. Τα ΜΜΕ 

είναι σαφώς ο μοχλός για την παγκοσμιοποίηση του αθλητι-

σμού, ενός προϊόντος μοναδικού καθώς μπορεί να ενώσει τους 

ανθρώπους ανεξαρτήτως διακρίσεων. Με την σύσφιξη των διε-

θνών σχέσεων, αυξάνεται ο αριθμός των αθλητών και των α-

θλουμένων, δημιουργούνται νέοι κυβερνητικοί και μη οργανι-

σμοί, ενώ βελτιώνονται και οι αθλητικοί αγώνες. Οι αθλητικοί 

οργανισμοί μπορούν να διακριθούν στα Σωματεία, στις Αθλη-

τικές Ανώνυμες Εταιρείες, στις ομοσπονδίες, στα τμήματα αμει-

βομένων αθλητών, στη Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και στους συνδέσμους προπο-

νητών, διαιτητών και κριτών. 

2. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/8%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
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Ποιότητα Ζωής και Αθλητισμός 

 
     Ο αθλητισμός είναι ένας κοινωνικός θεσμός γι' αυτό είναι 
συνδεδεμένος με τον πολιτισμό, της πολιτιστικές αξίες και συν-
θήκες της κοινωνίας. Σαν αθλητισμό θεωρούμε όλες τις σωμα-
τικές δραστηριότητες με τις οποίες κανείς επιδιώκει συνειδητά 
κάποια σωματική επίδοση όπως αυτή νοείται και πραγματώνε-
ται από το κοινωνικό σύνολο. Η οποιαδήποτε σωματική δρα-
στηριότητα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή σαν αθλητική. Το να 
σκαρφαλώνει κανείς στα δέντρα και το να παίζει την μπάλα 
του τένις με τα πόδια δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί σαν αθλη-
τική δραστηριότητα.                                                                
     Με τον όρο Αθλητισμός πρέπει να εννοούνται εκείνες οι 
δραστηριότητες που είναι εξειδικευμένες και διέπονται από 
ένα πλέγμα κανονισμών ως εκ τούτου οι αθλητικές ενέργειες 
κατευθύνονται από διατυπωμένους κανόνες που καθορίζουν 
τον χρόνο, τον χώρο, το όργανο και τις εκτελούμενες δραστη-
ριότητες, ώστε διαμορφώνουν τον αθλητισμό σε ένα ιδιαίτερο 
εννοιολογικό αντικείμενο. Με άλλα λόγια θα μπορούσαμε να 
θεωρήσουμε πως οι αθλητικές - σωματικές κινήσεις γίνονται 
στα πλαίσια σχηματικών συστημάτων ώστε μπορούμε να πού-
με ότι ο αθλητισμός έχει δική του ιεροτελεστία. Ένα τέτοιο σύ-
στημα ονομάζεται θεσμός. 
     Ο αθλητισμός σαν θεσμός δημιουργεί ένα εννοιολογικό σύ-
νολο που ρυθμίζει όχι μόνο τη συμπεριφορά των ασχολουμέ-
νων αλλά καθορίζει τις δραστηριότητες σε γενικά κοινωνικά 
πλαίσια. Ο αθλητισμός επιτελεί σημαντικές λειτουργίες για το 
κοινωνικό σύνολο γιατί συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας, 
του λαού, στην αύξηση της εργατικότητας και της παραγωγικό-
τητας του λαού, στην στρατιωτική προετοιμασία για τον πόλε-
μο, στην κοινωνικοποίηση των νέων και στην ψυχαγωγία των 
μαζών. Επίσης, ανοίγει δυνατότητες για την ατομική ή ομαδική 
επίδοση και είναι ένα πρωτότυπο για τη διαπίστωση της επι-
τυχίας, για την δημιουργία του ομαδικού πνεύματος, για ομα-
δοποίηση και ευγενές ήθος, δηλαδή για σημαντικές κοινωνικές 



αρετές. Γι' αυτό ο αθλητισμός σαν θεσμός διεισδύει στην κοι-
νωνία και αναγνωρίζεται από τα μέλη της. Αλλά για την καθιέ-
ρωση του θεσμού του αθλητισμού δεν παίζουν ρόλο μόνο ιδέ-
ες και αξίες του μα και η κοινωνική δομή του λαού, η οποία 
βάση του βιοτικού επιπέδου και της τεχνολογικής ανάπτυξης 
καλλιεργεί το έδαφος για τις αθλητικές ασχολίες. 
     Ο θεσμός του αθλητισμού εμφανίζεται στην πράξη τόσο σαν 
άτυπος με χαλαρά πλαίσια, όσο και σαν τυπικός με αυστηρούς 
θεσμοθετημένους κανόνες. Άτυπος αθλητισμός είναι ο αθλητι-
σμός του ελεύθερου χρόνου που γίνεται για καθαρά ψυχαγω-
γικούς λόγους και δεν είναι δεμένος σε συγκεκριμένους κανο-
νισμούς. Τυπικός αθλητισμός είναι ο οργανωμένος αθλητισμός 
όπου οι σωματικές δραστηριότητες εκτελούνται βάσει θεσμο-
θετημένων κανονισμών. 
     Ο αθλητισμός επιτελεί πολλές λειτουργίες από τις οποίες 
άλλες είναι έκδηλες και άλλες λανθάνουσες. Έκδηλες λειτουρ-
γίες του αθλητισμού θεωρούνται η ψυχαγωγία και η διατήρη-
ση και βελτίωση της υγείας του ασκούμενου. Λανθάνουσες 
είναι οι λειτουργίες της κοινωνικοποίησης και της σύσφιξης 
των σχέσεων των μελών της κοινωνίας. Ακόμη, ο θεσμός του 
αθλητισμού έχει πολλούς σκοπούς, γιατί πέρα από τη θετική 
συμβολή του στην υγεία του λαού, βοηθάει στην αύξηση της 
εργατικότητας των ανθρώπων και επιτυγχάνει την προς τα έξω 
προβολή μιας ολόκληρης κοινωνίας. 
     Η φυσική αγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του κάθε 
πολιτισμού από τους πανάρχαιους χρόνους. Η καλλιέργεια του 
σώματος ήταν βασική ενασχόληση των πρωτόγονων ανθρώ-
πων, γιατί αυτό έπρεπε να προσαρμοστεί στις συνθήκες της 
ζωής που απαιτούσαν σκληραγωγία, δύναμη, ταχύτητα και ευ-
κινησία, καθόσον τα μέσα που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι, 
για να εξασφαλίσουν τα αγαθά της ζωής, προϋπέθεταν σωμα-
τική ρώμη, αντοχή και σβελτάδα. 
     Η αθλητική δραστηριότητα στην πορεία του χρόνου και 
στην ιστορική εξέλιξη είχε να επιτελέσει πολλές και κατά πε-
ριόδους διαφορετικές κοινωνικές λειτουργίες γιατί αυτές ξε-



πηδούν από τις αναγκαιότητες της ίδιας της κοινωνίας. Στη 
σύγχρονη εποχή οι κοινωνικές λειτουργίες της φυσικής αγωγής 
και του αθλητισμού μπορούν να συνοψισθούν στις εξής παρα-
κάτω : 
Α) Στην κοινωνικο-ψυχαγωγική και στην κοινωνικο-συναισθη-
ματική λειτουργία 
Β) Στην λειτουργία της ενίσχυσης και προφύλαξης της υγείας 
του ατόμου και ολόκληρου του λαού. 
Γ) Στην λειτουργία της κοινωνικής αγωγής μέσα από την κοινω-
νικοποίηση 
Δ) Στην λειτουργία της σύσφιξης των σχέσεων των μελών της 
κοινωνίας και των λαών για την ανάπτυξη της φιλίας και τη 
διατήρηση της ειρήνης 
Ε) Στην λειτουργία της προβολής του κοινωνικού συστήματος 
και της χώρας. 
ΣΤ) Στην λειτουργία της προετοιμασίας των νέων για το στρατό 
Ζ) Στις άλλες κοινωνικές λειτουργίες 
     Ο άνθρωπος δραστηριοποιείται στον αθλητισμό ενεργητικά 
ή παθητικά δηλαδή σαν αθλητής ή σαν θεατής. Και στις δύο 
περιπτώσεις το πρωταρχικό συνειδητό κίνητρο του ατόμου 
στην εποχή μας είναι η ψυχαγωγία. Με την αθλητική δραστη-
ριότητα δημιουργούνται μέσω των κινήσεων, συναισθηματικές 
καταστάσεις που ικανοποιούν το άτομο ψυχικά. Αυτή η ψυχική 
ικανοποίηση αιτιολογείται με πολλές θεωρίες που έχουν σαν 
βάση τους την αναφορά κύρια στο παιχνίδι. 
     Σε άλλες ψυχολογικές και ψυχαναλυτικές θεωρίες ο αθλητι-
σμός θεωρείται σαν ένα μέσω απώθησης σεξουαλικών ορμών 
που έχουν σαν συνέπεια ψυχικές διαταραχές και πολλοί άλλοι 
αντιλαμβάνονται τον αθλητισμό σαν μέσο καταπίεσης της 
σεξουαλικής δραστηριότητας και διοχέτευσης των ορμών σε 
άλλες κοινωνικές ενέργειες. Ακόμη πιστεύουν πως ο αθλητι-
σμός με την υπάρχουσα τάση για επίδοση απελευθερώνει από 
τη δεσποτεία της σεξουαλικότητας. 
     Η κοινωνικό - συναισθηματική λειτουργία του αθλητισμού 
θεωρείται ότι πηγάζει από τη δομή της σύγχρονης κοινωνίας. 



Η θεωρία αυτή βασίζεται στην υπόθεση ότι ο αθλητισμός επε-
νεργεί αντισταθμιστικά στην μονοτονία και στην ψυχική απο-
μόνωση της καθημερινής εργασιακής ρουτίνας, καθόσον το 
παιχνίδι είναι μια αμοιβαία επίδραση μεταξύ ατόμων και μια 
ενιαία δράση, του ενός δίπλα στον άλλον ή του μεν εναντίον 
του δε. Οπωσδήποτε όμως μέσα σε συλλογικά πλαίσια. Αυτό 
σημαίνει ότι το παιχνίδι, ο αθλητισμός διαρρηγνύει την περιο-
ρισμένη σφαίρα του ατόμου και δημιουργεί σε κάθε περίπτω-
ση συλλογική δράση, κοινωνικότητα, συντροφική ζωή, παρέα.  
     Από την άλλη πλευρά ο αθλητισμός επενεργεί σαν αντίβαρο 
δράσης εκεί όπου η μεγάλη ορθολογιστική λειτουργία της ση-
μερινής βιομηχανικής κοινωνίας έχει επιβάλει στον άνθρωπο 
έναν απρόσκοπτο ρυθμό ζωής ο οποίος ελαχιστοποιεί τη δυνα-
τότητα της ενεργητικότητας. Έχουμε αυξήσει τα καθημερινά 
προβλήματά μας και διαρκώς ζούμε κάτω από το άγχος του 
χρόνου. Οι δύο παράγοντες, υποκινητικότητα και άγχος, επι-
δρούν πολύ αρνητικά στην υγεία μας προκαλώντας πολλές και 
διάφορες ασθένειες. 
     Ο αθλητισμός σαν θεσμός αποτελεί ένα υποσύστημα, το ο-
ποίο αγκαλιάζει όλους όσους σχετίζονται με αυτόν, κάθε άτο-
μο δε που ασχολείται με τον αθλητισμό δέχεται τις κοινωνικο-
ποιητικές επιδράσεις του δεδομένου συστήματος γιατί με την 
πάροδο του χρόνου αφομοιώνει πολιτικά στοιχεία, αξίες και 
κανόνες που κυριαρχούν σε αυτό τον χώρο. 
     Είναι κοινά αποδεκτό ότι ο αθλητισμός μέσα από την άσκη-
ση και την προπόνηση καλλιεργεί και διαπλάθει το σώμα τόσο 
στο σύνολο όσο και στα διάφορα μέρη και συστήματα ανάλο-
γα με το άθλημα. Η τάση για επίδοση και επικράτηση δραστη-
ριοποιεί τις δυνάμεις του ατόμου και επιστρατεύει όλο του το 
είναι, έτσι επηρεάζεται η εργατικότητα, η αντοχή, η ικανότητα 
της αυτοσυγκέντρωσης και η ετοιμότητα του ατόμου για δρά-
ση. Ο ανταγωνιστικός αθλητισμός ιδιαίτερα προβάλλει τα βα-
σικά στοιχεία της ανθρώπινης ικανότητας για επίδοση, γιατί 
δείχνει ότι η υγεία, η σωματική επάρκεια και η αυτοπεποίθηση 
πρέπει να βελτιώνονται συνεχώς. Ακόμη ο αθλητής αποκτά 



σωματικές δεξιότητες και ικανότητες υψηλής στάθμης που τον 
διαφοροποιούν από τους μη ασκούμενους και επιβεβαιώνουν 
έναντι των ανθρώπων του παρελθόντος το ανεβασμένο πολιτι-
στικό του επίπεδο γιατί οι σημερινές αθλητικές επιδόσεις και 
τα ρεκόρ είναι δυνατά μόνο με την συμβολή της επιστήμης και 
της τεχνολογίας. 
     Ο αθλητισμός ενισχύει και σταθεροποιεί την ικανότητα και 
την ετοιμότητα για κοινωνικά καθορισμένη δράση. Ο αθλητι-
σμός θεωρείται σαν σύστημα με δικούς του κοινωνικούς κανό-
νες, αξίες και ρόλους. Στον αθλητισμό το άτομο μαθαίνει τον 
τρόπο της κοινωνικής συμπεριφοράς, όπως προσαρμογή στις 
απαιτήσεις της ομάδας, αλληλεγγύη προς τους συναθλητές, 
συνεργασία, ευγένεια. 
     Ο αθλητισμός μπορεί και λειτουργεί έτσι ώστε να αντιστα-
θμίζει και να εξαλείφει ελαττώματα και αρνητικές συνέπειες, 
που απορρέουν από την αποτυχία της ευρύτερης κοινωνίας. 
Έτσι, κατορθώνει να κοινωνικοποιεί και να επανεντάσσει το 
άτομο στην μεγάλη κοινωνία κατά τα δικά της πρότυπα. Ακό-
μη, επιτυγχάνει να απαλείψει ή να εξισορροπήσει αρνητικές 
επιπτώσεις της μη ένταξης σε ορισμένες ομάδες της κοινωνίας 
δηλαδή ελαττώματα που έχουν σαν συνέπεια π.χ. τον περιο-
ρισμό της κινητικής έκφρασης, λόγω της έλλειψης αυτοπεποί-
θησης στις ατομικές ικανότητες ή την έντονη επιθετικότητα 
λόγω της υποκειμενικής αντίληψης ενός ατόμου ότι δεν ανήκει 
στην συγκεκριμένη κοινωνία ή ότι η κοινωνία του συμπεριφέ-
ρεται εχθρικά. 
     Ο αθλητισμός επιτυγχάνει να διαμορφώσει ουσιαστικά την 
προσωπικότητα του ατόμου και να συμβάλει στην ενίσχυση 
των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του ιδιοτήτων. Έτσι ο αθλητι-
σμός προσφέρει την δυνατότητα, όσο κανένας άλλος χώρος 
κοινωνικής δραστηριότητας, να καθιερώσει κανείς δικές του 
αξίες και ταυτόχρονα να τις επιτύχει με προσωπική προσπά-
θεια. Στον αθλητισμό είναι κανείς υποχρεωμένος να υπερισχύ-
ει διαρκώς κάποιου ανταγωνιστή, για να έχει επιτυχία, αλλά 
συγχρόνως να μπορεί να αποδέχεται την ήττα του. Η επίδοση 



σαν χαρακτηριστικό στοιχείο του αθλητισμού ενισχύει τον 
προσανατολισμό και την ετοιμότητα για επίδοση. Ο αθλητι-
σμός επιβάλλει στο άτομο προγραμματισμό στη ζωή του, εμ-
μονή και υπομονή για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στό-
χου. Ο αθλητισμός ενισχύει μέσω της προπόνησης και του 
αγώνα την πνευματική ικανότητα, η οποία δεν στηρίζεται μόνο 
στην ευφυΐα και στην μνήμη αλλά και στην εργατικότητα, αν-
τοχή και αυτοσυγκέντρωση. Δηλαδή ιδιότητες που καλλιερ-
γούνται στον αθλητισμό. 
     Επιπλέον στον αθλητισμό αν και δραστηριοποιείται κανείς 
σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα και αγωνίσματα, εντούτοις, 
τόσο ο άλτης του ύψους όσο και ο σφαιροβόλος που αγωνίζο-
νται καθαρά σε ατομικά αγωνίσματα, δρουν σε ομαδικά πλαί-
σια γιατί σε αγώνες δεν παίρνει ποτέ μέρος το ανώνυμο άτο-
μο, αλλά το σωματείο, η ομάδα. Έτσι, και οι αθλητές των ατο-
μικών αγωνισμάτων λειτουργούν μέσα στην ομάδα. 
   

Αθλητισμός για όλους 

 Ο αθλητισμός στηρίζεται σε ουσιαστικές, κοινωνικές, εκ-

παιδευτικές και πολιτισμικές αξίες. Αποτελεί παράγοντα 

ένταξης, συμμετοχής στην κοινωνική ζωή, ανοχής, απο-

δοχής των διαφορών και τήρησης των κανόνων. 

 Η αθλητική δραστηριότητα πρέπει να είναι προσιτή σε ό-

λες και όλους ανεξαρτήτως των ικανοτήτων ή των ενδια-

φερόντων τους. 

 Η σωματική άσκηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες έχει 

μεγάλη σημασία και πρέπει να ενθαρρύνεται. Αποτελεί 

σημαντικό μέσον αποκατάστασης, επανεκπαίδευσης, κοι-

νωνικής ένταξης και ατομικής ανάπτυξης. 

 Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τον εθελοντισμό στον αθλη-

τισμό, με την υποστήριξη, ενδεχομένως, της Κοινότητας 

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. 
 

 



3. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΑ 

              
     Ο αθλητισμός είναι ο χώρος της ευγενούς άμιλλας στον ο-
ποίο ο αθλητής γυμνάζει το σώμα, το μυαλό και καλλιεργεί τις 
δεξιότητές του σε διάφορα αθλήματα. Δε έχει σχέση με την τυ-
φλή βία, το έγκλημα, και την άνομη συμπεριφορά και είναι 
δραστηριότητα η οποία προσδιορίζεται με τους κανόνες που 
θέτει το κοινωνικό σύνολο.  
     Τόσο ο οργανωμένος επαγγελματικός αθλητισμός όσο και ο 
μαζικός αθλητισμός προσφέρει στους θεατές και αθλητές ποι-
κίλα συναισθήματα, όπως χαρά, αγωνία, ενθουσιασμό. Όταν 
τηρούνται οι κανόνες που έχουν θεσπιστεί για τα αθλήματα 
και δεν μεταβάλλεται ο χώρος του αθλητισμού σε πεδίο εκτό-
νωσης των κοινωνικών συγκρούσεων και έκφρασης των κοινω-
νικών ανισοτήτων και των αδιεξόδων περιθωριοποιημένων 
ομάδων, τότε μιλάμε για υγιή αθλητισμό σε μια υγιή κοινωνία.  
     Μπορούμε να χωρίσουμε τα αθλήματα σε ατομικά, κυρίως 
του στίβου, όπως είναι οι αγώνες ταχύτητας διαφόρων απο-
στάσεων, η σφαιροβολία, το άλμα επί κοντό, το άλμα εις ύψος, 
ή σε ομαδικά αγωνίσματα όπως το ποδόσφαιρο, η καλαθο-
σφαίριση, το βόλεϊ. Ο συναγωνισμός και ανταγωνισμός σε 
αξιοκρατικό περιβάλλον δίνει ώθηση και κίνητρο για να αυξή-
σει ο αθλητής της ικανότητές του και να απολαύσει ο θεατής 
καλύτερο θέαμα. Επιπλέον προβάλλεται η αξία του ανταγω-
νισμού, η οποία προσδιορίζεται από τα όρια και τους κανόνες 



που ορίζει το κοινωνικό σύνολο σε μια ευνομούμενη και 
δημοκρατική κοινωνία.   
     Ο μαζικός αθλητισμός, ή καλύτερα η αθλητική δραστηριο-
ποίηση του κοινωνικού συνόλου, είναι σημαντικός θεσμός, 
γιατί οι πολίτες μπορούν να γυμνάζονται, να ασκούνται και να 
γεύονται τη χαρά της άσκησης και του ομαδικού παιχνιδιού. 
Σκοπός του μαζικού αθλητισμού είναι η συμμετοχή στον αγώ-
να ή το παιχνίδι και η ομαλή κοινωνικοποίηση μέσα από ομα-
δικά κυρίως αθλήματα. Ο πολίτης αθλούμενος μέσα από αυτή 
την διαδικασία νιώθει ενεργό μέλος του κοινωνικού συνόλου, 
εντάσσεται ομαλά στο κοινωνικό σύνολο και ικανοποιεί την 
ανάγκη του για συμμετοχικό παιχνίδι, επικοινωνία, και ανά-
πτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του. 
     Η χαρά στον μαζικό αθλητισμό δεν πηγάζει μόνο από τη νί-
κη αλλά από την συμμετοχή στον αγώνα, την εκτόνωση μέσα 
στο παιχνίδι, την ευγενή άμιλλα και την άσκηση σώματος και 
μυαλού. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του μα-
ζικού αθλητισμού είναι ο σωστός σχεδιασμός και προγραμμα-
τισμός, η υλική υποδομή και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμι-
κό. Είναι απαραίτητα τα γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ σε 
κάθε περιοχή σε πόλεις και χωριά, τα γυμναστήρια και κολυμ-
βητήρια με ειδικούς προπονητές και γυμναστές και χώροι 
άθλησης στα σχολεία. Από αυτούς τους χώρους του μαζικού 
αθλητισμού μπορούμε να βγάλουμε και τους αυριανούς πρω-
ταθλητές του επαγγελματικού αθλητισμού. Βία δεν παρατηρεί-
ται στον μαζικό αθλητισμό γιατί δεν υπάρχουν οργανωμένοι 
οπαδοί ούτε αντικρουόμενα οικονομικά συμφέροντα ή πολιτι-
κά παιχνίδια και παρασκήνιο. Οι αθλητές, δεν είναι πρωταθλη-
τές, αθλούνται για τη χαρά της συμμετοχής στο παιχνίδι, στον 
αγώνα και για να ασκηθούν.  
     Στον οργανωμένο επαγγελματικό αθλητισμό, κυρίως στο 
ποδόσφαιρο στο οποίο υπάρχουν οργανωμένοι οπαδοί των 
ομάδων και λειτουργεί η ψυχολογία της μάζας στα γήπεδα, ο 
ανώνυμος φανατισμένος οπαδός που πολλές φορές είναι περι-



θωριοποιημένος και αποκλεισμένος κοινωνικά εκφράζει με τη 
βία την αντίδραση του στην απομόνωση.  
     Με τη συνεχή προπαγάνδα από τα μέσα ενημέρωσης, τα ο-
ποία συχνά ελέγχονται από τους αθλητικούς παράγοντες, οι 
οπαδοί μπορούν να γίνουν όργανα των συμφερόντων των 
ανωνύμων εταιρειών ποδοσφαίρου, οι οποίες μπορούν να πιέ-
ζουν πολιτικά τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Αν για παράδειγμα οι 
ανώνυμες ποδοσφαιρικές εταιρίες αποφασίσουν αποχή για 
ένα χρονικό διάστημα από τους αγώνες του πρωταθλήματος, 
θα προκαλέσουν κοινωνική αναταραχή και οι οπαδοί των ομά-
δων θα στραφούν κατά της κυβέρνησης και του κράτους.  
     Η βία είναι απόρροια της νοοτροπίας του οπαδού και της 
ψυχολογίας της μάζας μέσα στο γήπεδο. Η μάζα επιζητεί τη χα-
ρά και την ικανοποίηση μόνο από την νίκη της ομάδας της σαν 
να πρόκειται για νίκη δική της και το άτομο πλέον ξεχνάει τα 
δικά του προβλήματα και νιώθει πληρότητα με την συμμετοχή 
στη νίκη της ομάδας του. Ο οπαδός χαίρεται κυρίως τη νίκη, 
ενώ το θέαμα και ο αγώνας έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Είναι 
έτοιμος να αποδοκιμάσει την αντίπαλη ομάδα ακόμα και αν 
παίζει καλύτερα από την δική του, και την θέση της λογικής 

παίρνει ή φανατική υποστήριξη έστω και αναξιοκρατικά της 
δικής του ομάδας που έχασε το παιχνίδι. Θεωρεί την νίκη ή την 
ήττα της ομάδας, προσωπική του νίκη ή ήττα.   
     Η προσωπικότητα του ατόμου διαμορφώνεται από το κοι-
νωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκεται. Ανάλογα με το 
κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται ένα άτομο, ανα-
πτύσσονται ή αποδυναμώνονται και ατονούν συγκεκριμένες 
ροπές και τάσεις που προϋπάρχουν στην δομή της προσωπικό-
τητάς του. Η προπαγάνδα, η παιδεία οι κοινωνικές αξίες, οι 
κοινωνικοί κανόνες και οι κοινωνικές συνθήκες παίζουν καθο-
ριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας.  Η προ-
σπάθεια των οπαδών να βρουν διέξοδο στα προσωπικά τους 
προβλήματα μέσα από την βία στα γήπεδα δείχνει την έλλειψη 
πολιτικής βούλησης και σχεδιασμού για την αντιμετώπιση 
χρόνιων κοινωνικών προβλημάτων από την πολιτεία.  



     Η ανεργία, η περιθωριοποίηση, τα ναρκωτικά, οι μεγάλες 
κοινωνικές ανισότητες, η φτώχεια, το χαμηλό βιοτικό επίπεδο, 
η έλλειψη ιδανικών, οραμάτων και η έκπτωση των αξιών είναι 
το κατάλληλο περιβάλλον εκκόλαψης της εγκληματικότητας 
και βίας. Σε χώρους που ο άνθρωπος αποκτά συνείδηση μάζας 
όπως στα γήπεδα αρκεί μια δυνατή κραυγή ή ένα μεμονωμένο 
επεισόδιο για να ξεσπάσουν ευρύτερες συγκρούσεις ανάμεσα 
στις αντίπαλες παρατάξεις των οπαδών των ομάδων.  
     Τα αυστηρά αστυνομικά μέτρα μπορούν να αποτρέψουν τα 
αιματηρά γεγονότα στα γήπεδα και θα πρέπει να εφαρμο-
στούν άμεσα ώστε να υπάρχει έλεγχος της συμπεριφοράς των 
οπαδών. Τα ονομαστικά εισιτήρια με αριθμημένη θέση μέσα 
στο γήπεδο, η στενή αστυνομική παρακολούθηση, η χρησιμο-
ποίηση κάμερας για καταγραφή επεισοδίων, η διακοπή των 
παιχνιδιών εάν παρατηρηθούν επεισόδια και ο αποκλεισμός 
φιλάθλων και ομάδων που ευθύνονται για τις βίαιες συγκρού-
σεις θα περιόριζαν σημαντικά τα έκτροπα και τις αιματοχυ-
σίες.   
     Η αυστηρή αστυνόμευση ωστόσο δεν λύνει και τα κοινωνι-
κά προβλήματα των περιθωριοποιημένων ομάδων ούτε αλλά-
ζει τις κοινωνικές δομές ώστε να περιορισθούν οι βαθιές κοι-
νωνικές ανισότητες που προκαλούν κοινωνική ανομία και οξύ-
νουν τις βίαιες συγκρούσεις που εκφράζονται σε διάφορους 
μαζικούς χώρους μέσα στην κοινωνία. Η μετάθεση των βίαιων 
συγκρούσεων εκτός των γηπέδων μεταθέτει το πρόβλημα αλ-
λά δεν το λύνει. Επειδή το πρόβλημα θα είναι εκτός του αθλη-
τικού χώρου και δεν θα συνδέεται με το θεσμό του αθλητι-
σμού άμεσα, δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει και δεν θα συνε-
χίζει ως καρκίνωμα να βλάπτει ολόκληρο το κοινωνικό σώμα.   
     Η αλλαγή των κοινωνικο-οικονομικών δομών και η καλύτε-
ρη παιδεία είναι η δύσκολη και επίπονη λύση την οποία προ-
φανώς δεν επιθυμούν τα ισχυρά ανεξέλεγκτα οικονομικά συμ-
φέροντα των λίγων επιχειρηματιών που κρατούν στα χέρια 
τους την παραγωγή και την οικονομία και λειτουργούν με βά-
ση το ατομικό τους συμφέρον εις βάρος του κοινωνικού συνό-



λου. Η ελεύθερη οικονομία δεν μπορεί να ταυτίζεται με την 
υποδούλωση της αγοράς στους λίγους οικονομικά ισχυρούς 
παράγοντες και στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό. Είναι απα-
ραίτητος ο κοινωνικός έλεγχος και η θέσπιση κανόνων με τους 
οποίους θα επιτευχθεί ο υγιής ανταγωνισμός. Είναι αναγκαία η 
ανάπτυξη νέων θεσμών διεύρυνσης της δημοκρατίας με τους 
οποίους θα διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των πολιτών 
στην πολιτικοοικονομική εξουσία ώστε να υπάρχει δίκαιη 
διανομή του πλούτου που παράγει η κοινωνία για να μην 
καταντάει η ελευθερία φενάκη.   
     Παράλληλα η ανθρωπιστική παιδεία και όχι μόνο η εκπαί-
δευση με παροχή εξειδικευμένων γνώσεων, θα δώσουν το 
υπόβαθρο στον πολίτη να κρίνει και να ενεργεί ελεύθερος από 
δεσμεύσεις και πάθη, με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον. Η 
καλλιέργεια της αγάπης προς τον πλησίον, της αλληλεγγύης, 
της αυτοθυσίας, του αλτρουισμού, των αξιών του χριστιανι-
σμού χωρίς υποκρισία, που θα αποδεικνύεται καθημερινά από 
τη δική μας υποδειγματική συμπεριφορά θα οδηγήσει σε μια 
καλύτερη κοινωνία. Το σχολείο, η οικογένεια, το κράτος, το 
φιλικό και εργασιακό περιβάλλον θα πρέπει να γίνουν θερμο-
κήπια καλλιέργειας των αξιών που προκαλούν τον σεβασμό 
στην ανθρώπινη προσωπικότητα.    
     Δεν μπορούμε να αποποιηθούμε τις προσωπικές μας ευθύ-
νες ως πολίτες και πρέπει να απαιτούμε από την πολιτεία και 
τους φορείς που διαπαιδαγωγούν και διαμορφώνουν συνειδή-
σεις να λειτουργούν υπεύθυνα σεβόμενοι τους νόμους, το 
σύνταγμα, το ανθρώπινο πρόσωπο και την ανάγκη όλων των 
πολιτών για αξιοπρεπή διαβίωση. Ιδιαίτερα μεγάλη ευθύνη 
έχουν οι πολιτικοί ιθύνοντες, τα κόμματα και τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης τα οποία διαμορφώνουν την κοινή γνώμη με τα 
πρότυπα και τις αξίες που προβάλουν και την πολιτική που α-
σκούν.  Τα ΜΜΕ εξυπηρετούν τα συμφέροντα των λίγων ισχυ-
ρών επιχειρηματιών όταν δεν ελέγχονται από την πολιτεία. Τα 
συμφέροντα αυτά καθοδηγούν την κοινή γνώμη ανάλογα με 
τις οικονομικές τους επιδιώξεις διαμορφώνοντας την κυρίαρχη 



ιδεολογία. Τα κρατικά κανάλια από την άλλη πλευρά δεν απο-
φεύγουν τον στενό εναγκαλισμό τους με την εκάστοτε κυβέρ-
νηση η οποία τα ελέγχει για να διατηρηθεί στην εξουσία.   
     Η καλή παιδεία, η αλλαγή των κοινωνικών δομών και η έγ-

κυρη ενημέρωση είναι το ζητούμενο αν θέλουμε έναν ενεργό 

πολίτη που θα δραστηριοποιηθεί για την επίλυση των προβλη-

μάτων που τον αφορούν και για τη διαμόρφωση του κοινωνι-

κοπολιτικού γίγνεσθαι. Σε αυτό το πλαίσιο θα ευελπιστούμε για 

μια κοινωνία με λιγότερη βία, με καλύτερη παιδεία, με ελεύθε-

ρο και φίλαθλο πνεύμα, δηλαδή διψασμένο για άθλους, στους 

πνευματικούς και αθλητικούς στίβους. 

Τι προκαλεί την αθλητική βία ;   

                 

     Το φαινόμενο της βίας στους αθλητικούς χώρους έχει προ-
καλέσει το ενδιαφέρον μελέτης από αρκετές επιστήμες όπως η 
κοινωνιολογία, η ψυχολογία, η εγκληματολογία, η φιλοσοφία 
και το δίκαιο. Η βία παρουσιάζεται ως μία πράξη με πολλές 
επιμέρους πράξεις μελών ενός συνόλου οπαδών ατόμων πριν, 
κατά και μετά το αθλητικό γεγονός. 
     Η φύση του φαινομένου της βίας στους αθλητικούς χώρους 
καθορίζεται από την κοινωνική, βιολογική και ψυχολογική 
πραγματικότητα του μέλους της ομάδας, η οποία προσδιορίζει 
τη συμπεριφορά του μέλους αυτού ως δράστη. Η συμπεριφο-
ρά αυτή της ομάδας που προκαλεί τη βία στους αθλητικούς 
χώρους διέπεται από μια δεοντολογία ορισμένης κοινωνίας η 
οποία τη χαρακτηρίζει ως αντικοινωνική συμπεριφορά. 



     Στο έγκλημα της βίας στον αθλητικό χώρο δεν υπάρχει δυα-
δική σχέση : δηλαδή το πρόσωπο του εγκλήματος και η κοινω-
νία, αλλά τριαδική σχέση. Πιο συγκεκριμένα οι αναπτυσσόμε-
νες σχέσεις είναι : άτομο, άτομα - ομάδα και κοινωνία στην 
οποία εκδηλώνεται η αντικοινωνική συμπεριφορά με τα εγκλή-
ματα στους αθλητικούς χώρους. Το άτομο - πρόσωπο στην πε-
ρίπτωση της βίας στους αθλητικούς χώρους έχει γίνει τρίτο 
μέλος μιας ομάδας, έχει ενταχθεί στην ψυχολογία αυτής, δημι-
ουργώντας έτσι ένα σύνολο αμοιβαιοτήτων με τον καθένα από 
τους άλλους που συναποτελούν το σύνολο, συμπεριλαμβανο-
μένου και αυτού του μέλους ως τρίτου στις συνολοποιήσεις 
των άλλων. Μέσα από την εγκληματική πράξη της βίας εκφρά-
ζεται με τον τρόπο αυτό η αντικοινωνική συμπεριφορά τρίτου 
προς τρίτον στο σύνολο της ομάδας. Η ομάδα μεγαλώνει έτσι 
με ένα διαλεκτικό τρόπο συμμετοχής των προσώπων ως τρίτων 
με έκφραση τη βία ως αντικοινωνική συμπεριφορά στον αθλη-
τικό περίγυρο, που εκφράζει συνολοποιημένο ψυχικό κόσμο 
ατόμων της συγκεκριμένης ομάδας. 
     Στην περίπτωση της βίας στους αθλητικούς χώρους, πράξη 
δηλαδή δεν είναι μια απλή διεύρυνση της πράξης των ατόμων, 
γιατί η ομάδα δεν είναι ένα υπεράτομο. Ως πρόσωπο που προ-
έβη στην αντικοινωνική συμπεριφορά θεωρείται η ομάδα στην 
οποία συμμετέχει το άτομο με ιδιάζοντα τρόπο και το οποίο 
μπορεί να φθάσει και σε ακραίες εκδηλώσεις. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα τα γεγονότα ανάμεσα στους οπαδούς Ολυμπια-
κού και Παναθηναϊκού στη συνάντησή τους εξ αφορμής του 
αγώνα Πετοσφαίρισης. Αυτό το παρατακτικό συναίσθημα με-
γιστοποιείται με την μέχρι τούδε προβλεπόμενη οργάνωση και 
λειτουργία των συνδέσμων φιλάθλων. 
     Στο ισχύον δίκαιο υπάρχουν ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις 
για τους Συνδέσμους Φιλάθλων που συνδέονται με αθλητικά 
σωματεία ή αθλητικές ανώνυμες εταιρίες. Εποπτεύουσα αρχή 
για τους συνδέσµους σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Γραµ-
µατεία Αθλητισµού και υποτίθεται ότι αποβλέπουν σύμφωνα 
με το νόμο στην µε κάθε νόµιµο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη 



του αθλητικού σωµατείου ή της Α.Α.Ε., ενώ οφείλουν να καλ-
λιεργούν και να προάγουν τις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι και 
του φιλάθλου πνεύµατος. 
     Οι συγκεκριμένοι σύνδεσμοι φιλάθλων, όμως, όχι μόνο δεν 
συμβάλλουν στην προαγωγή του φιλάθλου πνεύματος, αλλά 
τουναντίον είναι κατ’ αρχήν απόλυτα αντίθετοι και πολύ μα-
κράν αυτού. Πέραν τούτων δε ή λειτουργία τους έχει καταστεί 
και επικίνδυνη αφού όλα πλέον είναι πιθανά να συμβούν ό-
πως η προσυνεννοημένη συμπλοκή των συγκεκριμένων οπα-
δών των δύο γνωστών ομάδων με τις τρομερές σε κάθε επίπε-
δο συνέπειες και ανθρώπινα θύματα. 
     Για το λόγο αυτό, ο νόμος σε τέτοιες ακραίες περιπτώσεις 
προβλέπει τη διάλυση των συνδέσμων αυτών (άρθρο 41Β, 
παρ. 9 ν. 2725/1999), την οποία μπορεί να ζητήσουν τόσο το 
αθλητικό σωματείο ή Α.Α.Ε. καθώς και ο Γενικός Γραμματέας 
Αθλητισμού. Η κατάργηση, βέβαια, συνολικά της οικείας ρυ-
θμίσεως σύστασης και λειτουργίας των συνδέσμων είναι το 
ενδεδειγμένο μέτρο, αλλά και η αποσύνδεσή τους από επί-
σημο παράγοντα τέλεσης των αθλητικών αγώνων και συνομι-
λητή του κράτους, όπως κατ’ ουσία τους έχει αναγορεύσει το 
σημερινό καθεστώς θέτοντάς τους υπό την εποπτεία του Γενι-
κού Γραμματέα Αθλητισμού, προβλέποντας εκτός των άλλων 
και πρόβλεψη επιχορηγήσεων και βραβεύσεων (άρθρο 41Β, 
παρ.8 ν. 2725/1999). Μέχρι όμως τη διάλυσή τους, αυτοί θα 
πρέπει με απόφαση του κράτους να αναστείλουν τη λει-
τουργία τους. 

 

4. Σχέδιο κοινοτικής στήριξης για την 

καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης 

στον αθλητισμό 



                         
     Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης των αιτιών της 
εξάπλωσης της φαρμακοδιέγερσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πα-
ρουσιάζει τις ενέργειες που έχει ήδη διεξαγάγει στον τομέα 
αυτό, καθώς και εκείνες που προβλέπονται, έτσι ώστε να αντα-
ποκριθεί στα αιτήματα που διατυπώθηκαν από τα λοιπά εν-
διαφερόμενα κοινοτικά όργανα και οργανισμούς. Η Επιτροπή 
μελετά κυρίως τις δυνατότητες κινητοποίησης των κατάλληλων 
κοινοτικών μέσων στον τομέα της καταπολέμησης της φαρμα-
κοδιέγερσης (έρευνα, εκπαίδευση και κατάρτιση της νεολαίας, 
αστυνομική και δικαστική συνεργασία, δημόσια υγεία) και τον 
καλύτερο συντονισμό των υφιστάμενων νομοθετικών μέτρων. 
Καθορίζει επίσης τις γενικές γραμμές για μια ενδεχόμενη συμ-
μετοχή της ΕΕ στον Παγκόσμιο Οργανισμό κατά της Φαρμακο-
διέγερσης. 

Σύνοψη 

     Η Επιτροπή ακολουθεί μια τριπλή προσέγγιση στην καταπο-
λέμηση της φαρμακοδιέγερσης στον αθλητισμό : 

 συγκέντρωση απόψεων εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη 
δεοντολογική, νομική και επιστημονική έκταση του 
φαινομένου της φαρμακοδιέγερσης. Για το σκοπό αυτό 
η Επιτροπή ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ομάδα Δεοντο-
λογίας να γνωμοδοτήσει · 



 συμβολή στην προετοιμασία της Παγκόσμιας Διάσκεψης 
κατά της Φαρμακοδιέγερσης του 1999 και συνεργασία με 
το ολυμπιακό κίνημα με σκοπό την ίδρυση του Παγκό-
σμιου Οργανισμού κατά της Φαρμακοδιέγερσης (ιδρύ-
θηκε στις 10 Νοεμβρίου 1999)· 

 κινητοποίηση των κοινοτικών μέσων με σκοπό να συμ-
πληρωθούν οι ενέργειες που διεξάγουν ήδη τα κράτη 
μέλη και να δοθεί σ' αυτά τα μέσα κοινοτική διάσταση, 
λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την αυξανόμενη 
κινητικότητα που χαρακτηρίζει τον ευρωπαϊκό αθλητισμό 
και τις κοινοτικές αρμοδιότητες όσον αφορά το φαινό-
μενο της φαρμακοδιέγερσης. 

Προώθηση της δεοντολογίας στον αθλητισμό, ενίσχυση της 

προστασίας της υγείας των αθλητών 

     Η Επιτροπή δεσμεύεται να λάβει υπόψη στις μελλοντικές 
ενέργειες και μελέτες της στοιχεία από τη γνώμη της Ευρωπαϊ-
κής Ομάδας Δεοντολογίας (ΕΟΔ) (ΕΝ) (FR). Η εν λόγω ομάδα 
εξέφρασε την επιθυμία να υπενθυμίσει τις αρχές της δεοντο-
λογίας στις οποίες πρέπει να βασίζονται όλες οι κοινοτικές 
ενέργειες : 

 το δικαίωμα όλων, των αθλητών όπως και των άλλων 
κατηγοριών πολιτών, στην ασφάλεια και την υγεία · 

 την αρχή της ακεραιότητας και της διαφάνειας δυνάμει 
της οποίας πρέπει να εξασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή 
των αθλητικών αγώνων και να διαφυλάσσεται η εικόνα 
του αθλητισμού γενικότερα · 

 την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να αποδίδεται στα πιο 
ευάλωτα άτομα και ειδικότερα στα παιδιά τα οποία ενδέ-
χεται να συμμετέχουν σε αθλητικούς αγώνες υψηλού 
επιπέδου. 

     Με βάση αυτές τις αρχές δεοντολογίας, η ΕΟΔ πρότεινε ορι-
σμένες ενέργειες : 

 τη δημιουργία αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου της 
υγείας των αθλητών, κυρίως με τη σύσταση μιας υπηρε-

http://ec.europa.eu/european_group_ethics/index_en.htm
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σίας ειδικευμένης στην παροχή ιατρικής και ψυχολογικής 
βοήθειας, καθώς και στην ενημέρωση των αθλητών · 

 την έκδοση οδηγίας για την προστασία των νεαρών αθλη-
τών, ιδίως εκείνων που φιλοδοξούν να γίνουν επαγγελ-
ματίες · 

 την έγκριση συγκεκριμένων διατάξεων για την προστασία 
των αθλητών ως εργαζομένων που εκτίθενται σε ειδικούς 
κινδύνους · 

 την ενθάρρυνση της επιδημιολογικής έρευνας για την 
υγεία των αθλητών · 

 την οργάνωση συνεδρίων με θέματα τη φαρμακοδιέγερ-
ση και την υγεία των αθλητών, σε συνεργασία με το 
αθλητικό κίνημα · 

 την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών της εκπαίδευ-
σης στο πρόβλημα της αθλητικής δεοντολογίας · 

 αυξημένη αστυνομική και δικαστική συνεργασία · 
 συμπερίληψη στις συμβάσεις των αθλητών ρητρών σχετι-

κών με τη φαρμακοδιέγερση και την απαγόρευσή της · 
 την έγκριση κοινής δήλωσης ισοδύναμης με κώδικα ορ-

θής πρακτικής στο χώρο του αθλητισμού, ύστερα από μια 
ευρωπαϊκή διάσκεψη για τη φαρμακοδιέγερση. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός κατά της Φαρμακοδιέγερσης : 

μια νέα εταιρική σχέση ; 

     Η ενδεχόμενη συμμετοχή στον Παγκόσμιο Οργανισμό κατά 
της Φαρμακοδιέγερσης αποτελεί τον δεύτερο άξονα της κοι-
νοτικής δράσης.  
     Ο Παγκόσμιος Οργανισμός κατά της Φαρμακοδιέγερσης, ο 
οποίος εδρεύει στο Μόντρεαλ, ιδρύθηκε στις 10 Νοεμβρίου 
1999 στη Λοζάννη. Έχει στόχο την προαγωγή και το συντονισμό 
της καταπολέμησης της φαρμακοδιέγερσης στο διεθνές πεδίο. 
Αποτελείται, μεταξύ άλλων, από εκπροσώπους του ολυμπια-
κού κινήματος, δημόσιων οργανισμών, διακυβερνητικών οργα-
νώσεων και του ιδιωτικού τομέα. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της 



συμμετείχαν ενεργά στη σύστασή του το 1999, τόσο στο πολι-
τικό όσο και στο οικονομικό πεδίο. 
     Εκείνη την εποχή υπήρχε σημαντικό κοινοτικό ενδιαφέρον 
για τη συμμετοχή στην ίδρυση του Οργανισμού, διότι πολλά 
από τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί αφορούν τομείς 
κοινοτικής αρμοδιότητας. Ο εν λόγω οργανισμός αποτελεί το 
πλαίσιο μιας νέας εταιρικής σχέσης μεταξύ του ολυμπιακού 
κινήματος και των δημόσιων αρχών. Η θέση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ήταν από την αρχή να εξασφαλισθεί ο σεβασμός των 
αρχών της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας στη λειτουργία 
του Οργανισμού. Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών, της Επι-
τροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασαν τις ίδιες 
απόψεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργα-
σιών του οργανισμού, με σκοπό να εξασφαλισθεί ο σεβασμός 
αυτών των αρχών και κυρίως να εξασφαλισθεί η ίση εκπροσώ-
πηση των δύο μερών, καθώς και η αρχή της λήψης των κύριων 
αποφάσεων με συναίνεση. 
     Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) κάλεσε από την πλευ-
ρά της την Ευρωπαϊκή Κοινότητα να συμμετάσχει στην ίδρυση 
του Οργανισμού. Επιθυμία της ΔΟΕ ήταν ο Οργανισμός αυτός, 
που ιδρύθηκε στις 10 Νοεμβρίου 1999, να είναι πλήρως λει-
τουργικός πριν από τους ολυμπιακούς αγώνες του Σύδνεϋ που 
επρόκειτο να πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο του 2000. Σε 
μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 
1999, η ΔΟΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν ως προς το 
σχέδιο εσωτερικού κανονισμού του Οργανισμού, προσθέτο-
ντας τις εξής παρατηρήσεις : 

 είναι αναγκαίο να διευκρινισθεί στο κείμενο η ζωτική ση-
μασία της πολιτικής και ηθικής δέσμευσης όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών όσον αφορά τις δραστηριότητες 
του Οργανισμού · 

 πρέπει να ανατεθεί στον Οργανισμό η έγκριση και η τρο-
ποποίηση του καταλόγου των απαγορευμένων ουσιών, 
λαμβάνοντας ως αρχικό σημείο αναφοράς τον κατάλογο 
της ιατρικής επιτροπής της ΔΟΕ · 



 ο Οργανισμός πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη διαπί-
στευση των εργαστηρίων ελέγχου και για την εναρμόνιση 
των μεθόδων ελέγχου · 

 ο Οργανισμός πρέπει να προγραμματίζει και να συντονί-
ζει τους ελέγχους εκτός αγώνων σε στενή συνεργασία με 
τις διεθνείς ομοσπονδίες και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές· 

 οι κυβερνητικοί οργανισμοί και οι αθλητικές οργανώσεις 
πρέπει να εκπροσωπούνται ισότιμα στο πλαίσιο του συμ-
βουλίου ίδρυσης, που θα παραμείνει ελεύθερο από κάθε 
εξωτερική επίδραση που εκδηλώνεται, για παράδειγμα, 
με τη μορφή παράνομων εμπορικών συμφερόντων · 

 οι αποφάσεις μεγάλης σημασίας πρέπει να λαμβάνονται 
συναινετικά. 

     Βάσει αυτής της συμφωνίας με τους εκπροσώπους της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, η ΔΟΕ 
προέβη στη νομική κατάθεση του εσωτερικού κανονισμού του 
Οργανισμού ενόψει της σύστασης του συμβουλίου ίδρυσης. 
Κατ' αυτή τη μεταβατική περίοδο που διήρκεσε έως την 1η Ια-
νουαρίου 2002, η Ένωση είχε δύο εκπροσώπους στο συμβού-
λιο ίδρυσης, διορισμένους ad personam. Η Επιτροπή συμμετεί-
χε ως παρατηρητής. Παρόλο που το Συμβούλιο είχε μελετήσει 
το ενδεχόμενο μιας κοινοτικής συνεισφοράς στον προϋπολο-
γισμό λειτουργίας του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά της 
Φαρμακοδιέγερσης από το 2002, η Επιτροπή ανήγγειλε εν 
τούτοις τον Δεκέμβριο του 2001 ότι η ΕΕ δεν θα συμμετείχε 
ούτε στη μελλοντική λειτουργία ούτε στη χρηματοδότηση του 
Παγκόσμιου Οργανισμού κατά της Φαρμακοδιέγερσης, διότι 
δεν επληρούντο οι νομικές και πολιτικές προϋποθέσεις.  
     Σήμερα, η ίδια η ΕΕ αρκείται να υποστηρίζει τις εργασίες 
του Οργανισμού και ενδέχεται να μελετήσει μια ενεργό συμμε-
τοχή στο μέλλον. Πρέπει να σημειωθεί εντούτοις ότι τα 25 κρά-
τη μέλη της ΕΕ συμμετέχουν το καθένα χωριστά στη χρηματο-
δότηση του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά της Φαρμακοδιέ-
γερσης. 



Κινητοποίηση των κοινοτικών μέσων 

     Ο τρίτος άξονας δράσης της Επιτροπής στον τομέα της κατα-
πολέμησης της φαρμακοδιέγερσης αφορά την κινητοποίηση 
των κοινοτικών μέσων. Προβλέπονται δύο είδη δράσης : 

 η βελτίωση, αφενός, του συντονισμού των μέτρων κανο-
νιστικού χαρακτήρα · 

 η εκπόνηση, αφετέρου, κοινοτικών προγραμμάτων που 
αναμένεται να στηρίξουν θετικές ενέργειες σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα για την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης. 

     Για να είναι οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της φαρ-
μακοδιέγερσης στον αθλητισμό βιώσιμες και αποτελεσματικές, 
έχει ουσιαστική σημασία να εξασφαλίζεται πραγματικός συ-
ντονισμός και συνέργια μεταξύ των ενεργειών που αναλαμβά-
νουν διάφοροι υπεισερχόμενοι φορείς στο πλαίσιο των αντί-
στοιχων τομέων των αρμοδιοτήτων τους : αθλητική κοινότητα, 
κράτη, διεθνείς οργανώσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκόσμιος 
Οργανισμός κατά της Φαρμακοδιέγερσης. Οι ενέργειες θα επι-
κεντρώνονται κυρίως στα εξής θέματα : 

 έμφαση στις προσπάθειες έρευνας για τις αναβολικές ου-
σίες, τις μεθόδους ανίχνευσης και τις επιπτώσεις της 
φαρμακοδιέγερσης στην υγεία, καθώς και για τη φαρμα-
κοδιέγερση ως κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο · 

 κινητοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης, επαγγελ-
ματικής κατάρτισης και νεολαίας για σκοπούς πληροφό-
ρησης και αγωγής, ευαισθητοποίησης και πρόληψης στον 
τομέα της φαρμακοδιέγερσης · 

 πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέ-
ρουν τα προγράμματα αστυνομικής και δικαστικής συ-
νεργασίας · 

 ενίσχυση της πληροφόρησης για τα φάρμακα · 
 ανάπτυξη ενεργειών στον τομέα της πολιτικής για τη δη-

μόσια υγεία. 

Φαρμακοδιέγερση και αθλητισμός 



     Σήμερα η φαρμακοδιέγερση αλλάζει φύση : κατ' αρχάς, δεν 
αποτελεί, πλην εξαιρέσεων, μεμονωμένη πράξη ενός αθλητή 
την ημέρα των αγώνων. Πρόκειται πλέον για μεθόδους που 
εφαρμόζονται συστηματικά και οργανωμένα σε επίπεδο ομά-
δων, που εκμεταλλεύονται τις προόδους της επιστήμης για 
σκοπούς αντίθετους με τη δεοντολογία, για παράδειγμα χρησι-
μοποιώντας ουσίες που εμποδίζουν τον εντοπισμό των αναβο-
λικών κατά τις αναλύσεις. 
     Η Επιτροπή ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα αίτια στα οποία 
οφείλεται η ανάπτυξη των πρακτικών της φαρμακοδιέγερσης. 
Ένα από τα κύρια αίτια της ανάπτυξής της είναι η υπερβολική 
εμπορευματοποίηση στο χώρο του αθλητισμού σήμερα, κυρί-
ως η πρόσφατη έκρηξη των τηλεοπτικών δικαιωμάτων σε συν-
δυασμό με τις μεγάλες συμβάσεις χορηγίας. Αυτή η εμπορευ-
ματοποίηση και τα οικονομικά συμφέροντα που απορρέουν 
από αυτήν οδήγησαν σε πολλαπλασιασμό των αθλητικών αγώ-
νων και σε μείωση του χρόνου ανάπαυσης των αθλητών, γεγο-
νός που προξενεί επίσης μείωση της διάρκειας της σταδιοδρο-
μίας του επαγγελματία αθλητή. Είναι επίσης σκόπιμο να ανα-
φερθούν οι αρνητικές συνέπειες των συμβάσεων που συνά-
πτονται μεταξύ ορισμένων αθλητικών ενώσεων και των χο-
ρηγών τους, οι οποίες προβλέπουν αμοιβή ανάλογη με τα 
αποτελέσματα. Το περιβάλλον των αθλητών στο σύνολό του, 
από τον προπονητή μέχρι το γιατρό, τον αρχηγό της ομάδας 
και τους συγγενείς, μπορεί να συμβάλει στις πιέσεις που 
ασκούνται στους αθλητές. Ένα ουσιαστικό μέρος αυτής της 
προβληματικής αφορά τους νεαρούς αθλητές, δεδομένου του 
γεγονότος ότι η σταδιοδρομία των αθλητών αρχίζει όλο και πιο 
νωρίς. 
     Η καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης αποτελεί μια εξαι-
ρετική απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο η κοινοτική δράση 
μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση των προσπαθειών που ανα-
λαμβάνονται σε διαφορετικά επίπεδα, κυρίως σε εθνικό επί-
πεδο, και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών, με 



σεβασμό τόσο της αυτονομίας των αθλητικών ενώσεων όσο 
και της αρχής της επικουρικότητας.   

5. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 
 

Ο ρόλος της Κοινότητας  

     Οι αθλητικές οργανώσεις και τα κράτη μέλη έχουν την πρω-
ταρχική ευθύνη για τη διαχείριση των αθλητικών υποθέσεων. 
Η Κοινότητα διαθέτει μόνον έμμεση αρμοδιότητα σε αυτόν τον 
τομέα. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η Κοινότητα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη την κοινωνική, εκπαιδευτική και πολιτισμική αποστολή 
του αθλητισμού στη δράση της βάσει των διάφορων διατάξε-
ων της συνθήκης, προκειμένου να διαφυλαχθεί ο κοινωνικός 
ρόλος του αθλητισμού. 

Ο ρόλος των αθλητικών ομοσπονδιών 

     Οι αθλητικές οργανώσεις έχουν ως αποστολή να οργανώ-
νουν και να προωθούν το άθλημά τους σύμφωνα με τους στό-
χους τους, τηρώντας τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες 
δικαίου και με βάση τη δημοκρατική και διαφανή λειτουργία. 
Απολαύουν αυτονομίας, καθώς και του δικαιώματος να αυτο-
οργανώνονται. 
     Οι αθλητικές ομοσπονδίες έχουν κεντρικό ρόλο να διαδρα-
ματίσουν, προκειμένου να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη αλλη-
λεγγύη ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα αθλητικής πρακτικής, 
από τον ερασιτεχνικό αθλητισμό έως τον αθλητισμό υψηλού 
επιπέδου. Επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, την υποστήριξη των 
ερασιτεχνών, την ισότιμη πρόσβαση, την κατάρτιση των νέων 
και την προστασία της υγείας, στην οποίαν περιλαμβάνεται η 
καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης. 



     Οι κοινωνικές αυτές αποστολές συνεπάγονται ιδιαίτερες ευ-
θύνες για τις ομοσπονδίες και θεμελιώνουν την αναγνώριση 
της αρμοδιότητάς τους για τη διοργάνωση αγωνιστικών εκδη-
λώσεων. Ο τρόπος οργάνωσής τους πρέπει να εξασφαλίζει την 
αθλητική συνοχή και τη συμμετοχική δημοκρατία 

Προστασία των νέων αθλητών 

     Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση και 
την επαγγελματική κατάρτιση των νέων αθλητών υψηλού επι-
πέδου, έτσι ώστε η επαγγελματική τους ένταξη να μην υπονο-
μεύεται λόγω της αθλητικής τους σταδιοδρομίας, καθώς και 
στην ψυχική τους ισορροπία, τους οικογενειακούς δεσμούς και 
την υγεία τους, ιδίως μάλιστα την πρόληψη της φαρμακοδιέ-
γερσης. 
     Τα κράτη μέλη και οι αθλητικές οργανώσεις πρέπει να πα-
ρακολουθούν και να ερευνούν τις εμπορικές συναλλαγές που 
αφορούν τους ανήλικους αθλητές, συμπεριλαμβανομένων των 
αθλητών από τρίτες χώρες, προκειμένου να επαληθεύουν ότι 
οι συναλλαγές αυτές δεν παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία 
και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ευεξία των νέων 
αθλητών. Ομοίως, πρέπει, ενδεχομένως, να εξετασθεί η λήψη 
των ενδεδειγμένων μέτρων. 

6. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

1ο ερωτηματολόγιο 

1η : « Πώς συμβάλλει ο αθλητισμός στην υγεία του ανθρώ-
που;» 
     - Ο αθλητισμός και γενικότερα η άσκηση συμβάλλει στην 
υγεία του ανθρώπου επειδή : 
      α) Βοηθάει την ψυχική ευεξία στην καλή διάθεση, στον έ-
λεγχο του στρες, στην καλή εμφάνιση του σώματος, στην ψυχι-
κή και σωματική δύναμη, αντοχή και ευκινησία, 



      β) Βοηθάει στον έλεγχο και τη διατήρηση του ιδανικού 
βάρους  
      γ) Βοηθάει στην αύξηση των ορίων της ζωής και στην μείω-
ση των προβλημάτων των ατόμων σε μεγαλύτερη ηλικία     
  
2η: «Συμβουλές διατροφής» 
     - Η διατροφή παίζει μεγάλο ρόλο στην υγεία του ανθρώπου. 
Πρέπει να τρώμε υγιεινά,  όλες τις τροφές και τα φαγητά που 
περιέχουν τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες και βιταμίνες, ό-
πως φρούτα, διότι μόνο τότε σε συνδυασμό με τη συστηματική 
άσκηση, έχουμε σωστή διατήρηση του βάρους μας, την ενέρ-
γεια που χρειαζόμαστε και τη καλή σωματική διάπλαση. 
 
3η: « Εγκαταστάσεις της πόλης μας για άθληση και ο ρόλος 
τους» 
     - Οι εγκαταστάσεις της πόλης μας, όσον αφορά τον αθλητι-
σμό, είναι οι εξής : 
     α) το παλαιό γήπεδο της Εράνης στο οποίο προπονείται και 
γυμνάζεται η ομάδα και παίζει αγώνες στο πρωτάθλημα στο 
οποίο συμμετέχει 
     β) το καινούριο γήπεδο της πόλης μας που έχει προδιαγρα-
φές ενός σταδίου, δηλαδή εκτός από το γήπεδο ποδοσφαίρου 
έχει και στίβο, όπου έχουν την δυνατότητα να αθλούνται άτο-
μα κάθε ηλικίας. Οι μορφές αθλητικής δραστηριότητας είναι 
τρέξιμο, περπάτημα, διάφορα αθλήματα όπως σφαίρα και 
άλμα εις μήκος/ύψος κ.α.  
     γ) ο χώρος του γυμνασίου/λυκείου που παρέχει ένα κλειστό 
γήπεδο μπάσκετ και δύο υπαίθρια γήπεδα, ποδοσφαίρου και 
μπάσκετ αντίστοιχα, όπου πραγματοποιούνται προπονήσεις* 
και γυμναστική των παιδιών του σχολείου. 
 
*στον χώρο αυτό, επίσης, προπονείται και η ομάδα μπάσκετ 
των Φιλιατρών αλλά είναι και χώρος αναψυχής των παιδιών 
 



4η: «Βοηθάνε  τα έτοιμα φαγητά (fast food), ποτά, τσιγάρα τον 
άνθρωπο;» 
     - Το αλκοόλ, τα τσιγάρα και άλλες είδους καταχρήσεις πε-
ριέχουν χημικές ουσίες που επηρεάζουν τις λειτουργίες του 
σώματος. Μειώνουν το επίπεδο της φυσικής κατάστασης και 
βλάπτουν την υγεία. Π.χ. η υπερκατανάλωση έτοιμου φαγητού 
δεν βοηθάει στην ανάπτυξη ενός σωστού οργανισμού, αντιθέ-
τως οδηγεί στην παχυσαρκία και προκαλεί πολλά προβλήματα 
στην υγεία του ανθρώπου.                    
           

2ο ερωτηματολόγιο 

1η: «Έχω ακούσει πως το βράδυ δεν είναι σωστό να γυμνάζε-
ται κάποιος. Αυτό αληθεύει ; Αν ναι, για ποιο λόγο;» 
     - Δεν αληθεύει. Όλες οι ώρες είναι καλές εκτός από την στι-
γμή που θα φας και μετά, για κάποια ώρα συνήθως για δύο -
τρείς ώρες. 
 
2η: «Τα άλλα είδη γυμναστικής (π.χ. αεροβική), νομίζω πως εί-
ναι λίγο παρεξηγημένα, δηλαδή θα μπορούσε κάποιος άνδρας 
να παρακολουθεί και να κάνει αυτά τα είδη γυμναστικής ή εί-
ναι μόνο για τις γυναίκες;» 
     - Τώρα πια, έχουν σταματήσει να υπάρχουν taboo και οι αν-
δρες κάνουν αυτά τα είδη γυμναστικής εξίσου με τις γυναίκες. 
 
3η: «Σχετίζεται η αεροβική γυμναστική με τη σουηδική;» 
     - Η αεροβική και η σουηδική είναι δύο διαφορετικά είδη γυ-
μναστικής που δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Η αεροβική γυ-
μναστική περιλαμβάνει κίνηση. Η σουηδική γυμναστική περι-
λαμβάνει συνήθως ασκήσεις όταν είσαι σε κάτω στάση. 
 
4η: «Εσείς, ως γυμναστής, επιλέξατε να ασχοληθείτε με τον 
τομέα αυτό επειδή σας άρεσε ή το κάνατε μόνο και μόνο για 
οικονομικούς λόγους;» 
     - Η σωστή γυμναστική είναι αυτή που σου αρέσει, αυτό το 
επάγγελμα δεν προσφέρεται για να βγάλεις χρήματα. 



 
5η: «Ποια είναι η σωστή γυμναστική και διατροφή για την υ-
γεία του ανθρώπου;» 
     - Μπορούμε να γυμναζόμαστε από τις 7 το πρωί έως τις 11 
το βράδυ, όχι πως απαγορεύεται τις υπόλοιπες ώρες η άθληση 
αλλά είναι κυρίως για ξεκούραση. Ακόμα πρέπει να αποφεύ-
γουμε κυρίως τα: οινοπνευματώδη, τη ζάχαρη, το αλάτι και τα 
λίπη  ονομαζόμενα και ως τέσσερα λευκά. 
 
6η: «Ποιοι αθλούνται περισσότερο, οι μεγάλοι ή οι μικροί;» 
     - Υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό μεγάλων παρά μικρών το 
οποίο αθλείται όχι επειδή το θέλουν από μόνοι τους αλλά 
επειδή τους το συνιστά ο γιατρός.  
 
7η: «Τι αποτελέσματα έχει η υπερβολική γυμναστική στους 
ανθρώπους;» 
     - Η υπερβολική γυμναστική είναι επιβλαβής γιατί επιβαρύ-
νει το σώμα, δηλαδή προκαλεί κακώσεις στο σώμα. 
 
8η: «Όταν μιλάμε για γυμναστική, μιλάμε και για πρωταθλητι-
σμό ;» 
     - Δεν πρέπει να αναφερόμαστε στον πρωταθλητισμό όταν 
μιλάμε για γυμναστική γιατί στη γυμναστική έχουμε ως στόχο 
να αποκτήσουμε καλή φυσική κατάσταση, ενώ στον πρωτα-
θλητισμό συμβάλλουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι απο-
κλείουν τον όρο καλή φυσική κατάσταση ( π.χ. ντοπάρισμα ). 
 
9η: «Υπάρχουν άτομα που θέλουν να αδυνατίσουν για τους 
¨άλλους¨ και όχι για την υγεία τους;»  
     - Ναι υπάρχουν και μάλιστα επηρεάζονται από τον καθρέ-
φτη. Όμως, δεν πρέπει να κοιτάμε στον καθρέφτη για το αν χά-
νουμε κιλά ή για το αν είμαστε χοντροί και να μην προσπαθού-
με να μοιάσουμε σε κάποιον ο οποίος είναι ¨τούμπανο¨. 
 
10η: «Πόσο συχνά και πόση ώρα είναι καλό να αθλούμαστε;» 



     - Είναι καλό να αθλούμαστε κάθε μέρα και όσον αφορά τον 
χρόνο, περίπου μία ώρα.  
 
11η: «Πόσοι πολίτες επισκέπτονται το γυμναστήριο κάθε μήνα; 
Από αυτούς, οι περισσότεροι είναι άντρες ή γυναίκες;»  
     - Αρκετοί επισκέπτονται το γυμναστήριο και από αυτούς το 
μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στις γυναίκες. 
 
 12η: «Όταν γυμνάζεται κάποιος είναι καλό να έχει παράλληλα 
και μια καλή διατροφή;» 
     - Η διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο γιατί αποτελεί το 
60% της γυμναστικής. 
 

 

 

7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1) ΙΝΤΕΡΝΕΤ 
2) «Τι προκαλεί την βία»  Από τον Δημήτριο Π. Παναγιωτόπουλο, δικηγόρο, 

αναπληρωτή  καθηγητή  Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρο  του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας 
Αθλητικού Δικαίου και Γενικό  Γραμματέα  της Διεθνούς Ενώσεως Αθλητικού Δικαίου 
3) «Αθλητισμός και Βία»  Από τον Ευστάθιο Ι. Μοσχοβίτη 



4)  Ερωτηματολόγια 
-1ο Ερωτηματολόγιο. Από τον γυμναστή του γυμνασίου Φιλια-
τρών κ. Αντρέα Μητρόπουλο 
-2ο Ερωτηματολόγιο. Από τον ιδιοκτήτη - γυμναστή του τοπι-
κού γυμναστηρίου Φιλιατρών  κ. Πυθαγόρα Φαρμάκη  

 


