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Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένη δράσης είναι οι μαθητές να κατανοήσουν την 

έννοια και την αξία του «Εὖ Aγωνίζεσθαι» και τι σημαίνει αυτό στην 

πράξη και να εφαρμόζουν κανόνες, διαδικασίες και απλές πρακτικές 

που τονίζουν το αθλητικό πνεύμα σε μια ποικιλία δραστηριοτήτων ώστε 

να βελτιώσουν τις σχέσεις τους εντός και εκτός σχολείου.



Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης οι μαθητές: 

➢ Θα γνωρίζουν τους 5 βασικούς κανόνες του «Εὖ Aγωνίζεσθαι» (Σεβασμός 

στους κανόνες του παιχνιδιού, στις αποφάσεις των διαιτητών-κριτών, στον 

αντίπαλο, στο συμπαίκτη, στους θεατές).

➢ Θα εφαρμόζουν τους κανόνες του «Εὖ Aγωνίζεσθαι» σε ποικιλία αθλητικών 

δραστηριοτήτων με την άμεση καθοδήγηση και επίβλεψη του εκπαιδευτικού 

φυσικής αγωγής.

➢ Θα γνωρίσουν τις θετικές και αρνητικές συνέπειες της εφαρμογής ή 

παραβίασης των κανόνων του «Εὖ Aγωνίζεσθαι».

➢ Θα επιλύουν διαφορές και συγκρούσεις που προκύπτουν στη διάρκεια 

ενασχόλησής τους με αθλητικές δραστηριότητες με ειρηνικό τρόπο με την 

υποστήριξη των συμμαθητών τους και με την έμμεση επίβλεψη.

➢ Θα βελτιώσουν τις μεταξύ τους σχέσεις εντός και εκτός σχολείου.



Σκεπτικό δράσης– Επιστημονικό / Γνωστικό 

περιεχόμενο:

Στο Γυμνάσιο οι μαθητές θα 

αναπτύξουν τις ψυχοκινητικές 

και κοινωνικές δεξιότητες που 

συμβάλουν σημαντικά στις 

θετικές στάσεις και 

συμπεριφορές ως προς την δια 

βίου άσκηση για υγεία και 

ευημερία. 

Οι δεξιότητες αυτές, όπως η 

προσωπική και κοινωνική 

υπευθυνότητα, ο σεβασμός και η 

ενσυναίσθηση προς τους άλλους, η 

τιμιότητα και η δικαιοσύνη ως προς 

την εφαρμογή των κανόνων και των 

καθηκόντων, η αυτό-παρακολούθηση 

και ο καθορισμός στόχων ως προς 

την άσκηση, αναπτύσσονται σε ένα 

θετικό μαθησιακό περιβάλλον που 

προσφέρει χαρά και ικανοποίηση 

αλλά και προκλήσεις για μάθηση και 

προσωπική βελτίωση.



Διδακτική προσέγγιση

Μαθητοκεντρική μέθοδος διδασκαλίας, 

βιωματική προσέγγιση, συνεργατική μάθηση, 

εφαρμογή του πρακτικού και του στιλ του 

αυτοελέγχου. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 

αυτορρύθμιση, αυτονομία, ευχαρίστηση και 

ικανοποίηση των μαθητών από το μάθημα 

ΦΑ με εφαρμογή των παρακάτω 

στρατηγικών.

Συμπερίληψη παιδαγωγικών παιχνιδιών, 

παροχή της δυνατότητας για επιλογή μεταξύ 

διαφορετικών δραστηριοτήτων και σταδιακά 

όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή των μαθητών 

στη λήψη αποφάσεων.

Αποφυγή συγκρίσεων, τα αποτελέσματα και 

οι στόχοι είναι προσωπικοί.

Παροχή βοήθειας από τον εκπαιδευτικό ΦΑ 

στους μαθητές που την χρειάζονται, 

αξιοποίηση θετικής και ενισχυτικής 

ανατροφοδότησης.



«Εὖ Αγωνίζεσθαι» 

Μ. ΑΧΙΛΛΕΥΣ

Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Μ. ΑΝΔΡΕΑΣ

Ξ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Π. ΑΝΔΡΕΑΣ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ



Τι είναι αθλητισμός;
➢ Μία οργανωμένη και μεθοδική προσπάθεια που 

καταβάλλει ο άνθρωπος με σκοπό την εξάσκησή 

του για την κατάκτηση της νίκης σε αγώνες και 

την επίτευξη υψηλών επιδόσεων ενώ 

ταυτόχρονα καλλιεργεί τις ψυχοσωματικές του 

δυνάμεις. 

➢ Στηρίζεται στην άμιλλα, τον συναγωνισμό και 

προϋποθέτει βέβαια αντιπάλους και αγώνες.

➢ Παράλληλα ο αθλητισμός είναι ένας κοινωνικός 

θεσμός που αντικατοπτρίζει την κάθε κοινωνία 

και τον πολιτισμό της.



Τι είναι βία;

«Η βία αναφέρεται στις πράξεις της 

επιθετικότητας και της κατάχρησης 

που προκαλεί ή σκοπεύει να 

προκαλέσει τον εγκληματικό 

τραυματισμό ή τη ζημιά σε πρόσωπα, 

ζώα, περιουσία».



Ποιες είναι οι μορφές βίας;

Μορφές Βίας

➢ Φυσική (Σωματική)

➢ Σεξουαλική

➢ Συναισθηματική

➢ Ψυχολογική

➢ Πνευματική

➢ Πολιτιστική

➢ Λεκτική

➢ Χρηματοοικονομική κατάχρηση

➢ Παραμέληση



Ποια είναι τα αίτια 

της αθλητικής βίας;

➢ Ως πρώτη αιτία αναφέρεται κατά κανόνα η οργάνωση και η 

λειτουργία της σύγχρονης κοινωνίας, στα πλαίσια της 

οποίας η επιθετικότητα εμφανίζεται ως δομικό στοιχείο.

➢ Επίσης σημαντικοί παράγοντες θεωρούνται η οικογένεια 

(ελλιπής επικοινωνία), το σχολείο (αδιαφορία), τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης (μηνύματα που περνούν).

➢ Άλλη αιτία βρίσκεται στον ίδιο τον χώρο του αθλητισμού 

και στον τρόπο λειτουργίας του καθώς τα άτομα 

ταυτίζονται με την ομάδα, γίνονται «οπαδοί». Με αυτή την 

ταύτιση τα άτομα αναζητούν την συντροφικότητα και την 

αναγνώριση και την αναγνώριση που δεν βρίσκουν σε 

άλλους χώρους.



«Εὖ

Αγωνίζεσθαι»

Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π. ΣΑΒΒΑΣ

Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Π. ΘΩΜΑΣ

Π. ΙΩΑΝΝΗΣ

Π. ΣΑΒΒΑΣ



Ο Χουλιγκανισμός

➢ Ο «χουλιγκανισμός» είναι η ανάρμοστη και βίαιη συμπεριφορά οπαδών 

αθλητικών ομάδων που οδηγεί στη διατάραξη της τάξης. 

➢ Συνήθως αφορά πράξεις όπως η υβριστική συμπεριφορά σε γήπεδα κατά τη 

διάρκεια αγώνων, πολλές φορές με ρατσιστική διάθεση, η επιθετική 

συμπεριφορά, οι εισβολές οπαδών στον αγωνιστικό χώρο πολλές φορές με βίαιες 

διαθέσεις, οι ομαδικές συγκρούσεις οπαδών εντός και εκτός γηπέδων καθώς και 

δολοφονίες που γίνονται μεταξύ οπαδών που υποστηρίζουν διαφορετικές 

ομάδες.

➢ Ο όρος χρησιμοποιείται πολύ συχνά για να περιγράψει την συμπεριφορά των 

οπαδών σε αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Με αυτόν τον τρόπο δηλώνονται 

βανδαλισμοί και ομαδικές συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα πριν, κατά τη 

διάρκεια ή μετά από έναν αγώνα αλλά δεν είναι λίγες οι φορές που 

προκαθορισμένες συγκρούσεις μεταξύ οπαδών γίνονται ανεξάρτητα από τους 

αγώνες ή με αφορμές αγώνες άλλων αθλημάτων.

Θάνος Π.



Η θεωρία της ετυμολογίας του Χουλιγκανισμού

➢ Ο «χουλιγκανισμός» ονομάστηκε έτσι από τον όρο "hooliganism" που χρησιμοποιείται από τη 

δεκαετία του 1890 για να χαρακτηρίσει τη συμπεριφορά συμμοριών των δρόμων. Η χρήση του 

όρου εμφανίζεται σε μια αναφορά της Αστυνομίας του Λονδίνου το 1898 αλλά ενδεχομένως    

δεν είναι η πρώτη. 

➢ Μια θεωρία που έχει επικρατήσει αναφέρει πως ο όρος πάρθηκε από το όνομα του Πάτρικ 

Χούλιχαν ο οποίος ήταν Ιρλανδός βάνδαλος που έμενε στο Λονδίνο. Μια άλλη θεωρία αναφέρει 

πως ο όρος προέρχεται από τον απολίτιστο τρόπο ζωής μιας ιρλανδικής αγροτικής οικογένειας. 

Άλλη θεωρία υποστηρίζει ότι ο όρος πάρθηκε από μια συμμορία του δρόμου στο Ίσλινγκτον του 

Λονδίνου που είχε το όνομα "Χούλι". Τέλος, υπάρχει και μια θεωρία που υποστηρίζει ότι ο όρος 

βασίζεται στην ιρλανδική λέξη "houlie" που χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει ένα έκλυτο  

(που δεν σέβεται τους ηθικούς κανόνες) πάρτι.

Θάνος Π. 



➢ Το ποδόσφαιρο στην Αγγλία προήλθε από παραδοσιακές 

εκδηλώσεις που περιλάμβαναν παιχνίδι με μια μπάλα 

που είχαν συνήθως μαζική συμμετοχή από τους 

κατοίκους της περιοχής όπου λάμβανε χώρα. Γενικά 

σκοπός ήταν συνήθως η μεταφορά της μπάλας από ένα 

σημείο της πόλης σε ένα άλλο ή η κατοχή της μπάλας 

από έναν συμμετέχοντα μέχρι κάποια προκαθορισμένη 

διάρκεια. 

➢ Η μαζική συμμετοχή υποδηλώνει τις βίαιες συγκρούσεις 

που ξεσπούσαν πολλές φορές σε τέτοιου είδους 

εκδηλώσεις. Από το 1314 ακόμη,ο Εδουάρδος ο 

δεύτερος της Αγγλίας, απαγόρευσε τέτοιου είδους 

εκδηλώσεις διότι όπως αναφέρει μπορεί να 

προκαλούσαν κοινωνικές αναταραχές ή και προδοσία. 

Ιστορία
Γιάννης Π.



Ιστορία
Γιάννης Π.

➢ Στην ίδια χώρα και αφού οι πρώτοι κανόνες του σύγχρονου ποδοσφαίρου είχαν εδραιωθεί, 

σημειώθηκαν μεγάλες αναταραχές μετά τον αγώνα της Πρέστον Νορθ Εντ με την Άστον Βίλα. Οι 

δύο ομάδες λιθοβολήθηκαν και χτυπήθηκαν άσχημα με ξύλα και αναφέρεται ότι ένας παίκτης της 

Πρέστον έχασε τις αισθήσεις του.

➢ Τον επόμενο χρόνο καταγράφηκαν συμπλοκές μεταξύ οπαδών της Πρέστον με οπαδούς της 

Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς καθώς το 1905 κάποιοι υποστηρικτές της Πρέστον δικάστηκαν για 

χουλιγκανισμό μετά τον αγώνα της ομάδας με την Μπλάκμπερν. Μεταξύ τους ήταν και μια 

"μεθυσμένη και εκτός τάξης" 70χρονη γυναίκα. 

➢ Στο διάστημα του μεσοπολέμου δεν καταγράφηκαν αντίστοιχα φαινόμενα, αλλά κατά τη δεκαετία 

του 1950 εμφανίστηκε η μόδα των Μοντς και των Ρόκερς που όπως αναφέρεται ομάδες κάθε 

παράταξης είχαν συγκρούσεις μεταξύ τους, με αφορμή διαφορές στην ιδεολογία και στον τρόπο 

εμφάνισης. Τέτοιου είδους αντιθέσεις όξυναν το κλίμα μεταξύ των οπαδών αντιπάλων ομάδων 

και εμφανίστηκε ένα νέο κύμα χουλιγκανισμού. 

➢ Το 1956, οπαδοί της Λίβερπουλ και της επίσης από την πόλη του Λίβερπουλ, Έβερτον, έλαβαν 

μέρος σε διάφορα περιστατικά καταστροφής τρένων. Από το 1965 αναφέρονται κάθε χρόνο κατά 

μέσο όρο περίπου 25 περιστατικά χουλιγκανισμού στην Αγγλία.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%9D%CE%BF%CF%81%CE%B8_%CE%95%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%92%CE%AF%CE%BB%CE%B1


Η Δολοφονία του Άλκη Καμπανού

Ο Άλκης Καμπανός ήταν ένα παλικάρι 19 ετών το οποίο 

δολοφονήθηκε 1/2/2022 από χούλιγκαν οπαδούς του 

συλλόγου Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με μάρτυρες ο 

δύσμοιρος Άλκης βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή, 

καθώς αυτή η συμμορία είχε βγει οπλισμένη ψάχνοντας για 

συγκεκριμένους οπαδούς του Άρη. Συγκεκριμένα επί της οδού 

Παπαναστασίου πίσω από τη θύρα 2 του γηπέδου Κλεάνθης 

Βικελίδης έχουν το στέκι τους σε ένα ταχυφαγείο περίπου 10-

15 άτομα οπαδοί του Αρη. Τότε είδαν τον Άλκη και την παρέα 

του και του ρώτησαν τι ομάδα είναι. Τα νεαρά παιδιά έδωσαν 

τη “λάθος απάντηση” και οι άντρες επιτέθηκαν στα παιδιά.

Σάββας Π.



Τα στοιχεία από τους εξονυχιστικούς ελέγχους των 

βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας αλλά και οι 

μαρτυρίες ανθρώπων που είδαν από τα μπαλκόνια των 

σπιτιών τους τα δραματικά γεγονότα, έχουν οδηγήσει 

τους αστυνομικούς σε σημαντικά συμπεράσματα. 

Το γεγονός αυτό προκάλεσε αναταραχή και προκάλεσε 

αφορμή για ευαισθητοποίηση σε σχέση με τον 

χουλιγκανισμό.

Η Δολοφονία του Άλκη Καμπανού

Σάββας Π.



Η Δολοφονία του Γιώργου Παναγιώτου

Το 1991, ο Γιώργος Παναγιώτου δολοφονήθηκε κατά τη 

διάρκεια του αγώνα μεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού 

έπειτα από συμπλοκές  οπαδών έξω από το στάδιο της 

Νέας Φιλαδέλφειας. Ο νεαρός μαθητής δέχθηκε μια 

φωτοβολίδα στην κοιλιακή χώρα και παρόλο που 

μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγία Όλγα, απεβίωσε.

Νικόλαος Π.



Βίαια επεισόδια

Ποδόσφαιρο, Περού - 1964

Όταν η βία στα γήπεδα ξεπερνά κάθε λογική, το 

αποτέλεσμα είναι 318 νεκροί και πάνω από 500 

άτομα με σοβαρούς τραυματισμούς.

Η ποδοσφαιρική αναμέτρηση μεταξύ Περού και 

Αργεντινής στις 24 Μαΐου του 1964 αφορούσε το 

προολυμπιακό τουρνουά. Η "αλμπισελέστε" 

επικράτησε ωστόσο ένα ακυρωθέν τέρμα των 

γηπεδούχων 2 λεπτά πριν τη λήξη άναψε τα αίματα. 

Οι φίλαθλοι του Περού ξεσηκώθηκαν και το εθνικό 

στάδιο της πρωτεύουσας μετατράπηκε κυριολεκτικά 

σε πεδίο μάχης.

Θωμάς Π.



Βίαια επεισόδια

Ποδόσφαιρο, Γκάνα - 2001

➢ Στην ποδοσφαιρική αναμέτρηση της Ασάντε 

Κοτόκο με τη Χαρτς οφ Όουκ, οι φίλαθλοι των 

γηπεδούχων άρχισαν να πετούν καθίσματα στον 

αγωνιστικό χώρο μετά την ήττα της ομάδας τους 

με 2 γκολ στα τελευταία λεπτά. 

➢ Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να 

καταστείλει τα επεισόδια και οι φίλαθλοι έσπευσαν 

προς τις εξόδους οι οποίες ήταν κλειδωμένες. 

➢ Οι αστυνομικοί συνέχισαν να πετούν αέρια, με 

συνέπεια να χάσουν την ζωή τους 127 άτομα από 

την πίεση και την ασφυξία και να καθίσουν στο 

εδώλιο του κατηγορουμένου 6 αστυνομικοί.

Θωμάς Π.



Βίαια επεισόδια

Ποδόσφαιρο, Βέλγιο - 1985

Ίσως η πιο γνωστή ποδοσφαιρική τραγωδία, η οποία 

σημειώθηκε στο πιο σημαντικό παιχνίδι εκείνης της 

σεζόν, στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών. 

Τόπος το γήπεδο "Χέιζελ" στις Βρυξέλλες του 

Βελγίου. Λίβερπουλ και Γιουβέντους διασταύρωσαν 

τα "ξίφη" τους ωστόσο στις εξέδρες το ίδιο έκαναν και 

οι οπαδοί τους πριν την έναρξη του τελικού. Οι 

Άγγλοι αντέδρασαν σε κάποιες προκλήσεις των 

Ιταλών και όταν άρχισαν να κινούνται απειλητικά 

προς το μέρος τους οι οπαδοί προσπάθησαν να 

οπισθοχωρήσουν. Ο τοίχος που τους στήριζε 

κατέρρευσε και 39 άτομα έχασαν την ζωή τους ενώ 

πάνω από 350 τραυματίστηκαν.

Σάββας Ποζαπαλίδης



Ιστορίες τίμιου παιχνιδιού

Τίμιο παιχνίδι στην ανοικτή θάλασσα

Στις 24 Σεπτεμβρίου 1988, κατά την διεξαγωγή
των Ολυμπιακών αγώνων της Σεούλ, ο Lawrence
Lemieux, βρισκόταν στην δεύτερη θέση με το
μικρό του γιοτ.
Ξαφνικά είδε μία άδεια βάρκα στα κύματα και έναν
άντρα στα παγωμένα νερά να ζητά βοήθεια.
Χωρίς να καθυστερήσει, βγήκε από την πορεία
του και διέσωσε τον άνθρωπο που κινδύνευε.
Ο Lawrence Lemieux, με το αληθινό Ολυμπιακό
πνεύμα μέσα του, έχασε την ευκαιρία της νίκης
για να βοηθήσει ένα συναθλητή και ανταγωνιστή
του.
Ο ίδιος αναφέρει ότι «ο πρώτος κανόνας στην
ιστιοπλοΐα είναι αν δεις κάποιον που
κινδυνεύει να τον βοηθήσεις».



Ένα αργυρό μετάλλιο γίνεται μία χρυσή στιγμή

➢ Στο καλλιτεχνικό πατινάζ γυναικών στους 
Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ναγκάνο
της Ιαπωνίας, μία έφηβη, η Michelle Kwan από τις 
ΗΠΑ, έδειξε στον κόσμο πώς να αποδέχεται την 
ήττα στο πλαίσιο του τίμιου παιχνιδιού.

➢ Ενώ αναμενόταν πως θα κέρδιζε το χρυσό 
μετάλλιο (ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια) την 
κέρδισε μία πολύ νεώτερη συναθλήτριά της, η Tara 
Lipinski αφού παρουσίασε ένα υπέροχο 
πρόγραμμα. Η Kwan κέρδισε το αργυρό αντί για το 
χρυσό μετάλλιο.

➢ Το σημαντικό όμως είναι η συμπεριφορά της Kwan
μετά το διαγωνισμό η οποία δήλωσε: “Μπορεί να 
μην είναι το χρώμα του μεταλλίου που ήθελα 
αλλά εμένα μου κάνει. Έτσι δεν είναι η ζωή;”.



«Εὖ Aγωνίζεσθαι»

Π. Θεοφανία

Π. Αλκίνοος Μάριος

Μ. Αθανασία

Π. Σοφία-Λίνα

Ν. Ζωή

Π. Εριέττα



Συνέπειες της βίας στα γήπεδα
Στην κοινωνία και στην οικονομία

➢ Η βία στα γήπεδα είναι ένα βαθιά κοινωνικό φαινόμενο με 

συγκεκριμένες αιτίες.

➢ Αποτελεί ένα κοινωνικό πεδίο δραστηριότητας και ως εκ 

τούτου επηρεάζεται και επηρεάζει πολιτικά, πολιτισμικά, 

οικονομικά και κοινωνικά συμβάντα. 

➢ Με τη γηπεδική βία καταστρέφονται ιδιοκτησίες (π.χ. γήπεδα, 

προπονητικά κέντρα, γραφεία κτλ.). Έτσι, οι σύλλογοι και οι 

ομοσπονδίες αναγκάζονται να διαθέσουν μεγάλα ποσά για την 

επιδιόρθωση των ζημιών.

➢ Οι οπαδοί των ομάδων πολύ συχνά τιμωρούνται από τις 

ομοσπονδίες και δεν μπορούν να παρευρεθούν στο γήπεδο για 

να δουν την ομάδα τους σε ορισμένους αγώνες. 

➢ Mπορούν να προκληθούν διάφοροι τραυματισμοί, ακόμα και 

θάνατοι, παικτών, προπονητών, φιλάθλων κτλ. 



Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος και νομοθετικές ρυθμίσειςΤο ομαδικό πνεύμα πρέπει να καλλιεργείται στον 

άνθρωπο από μικρή ηλικία, κυρίως από την 

οικογένεια και το σχολείο.                                                       

Στο σχολείο καλλιεργείται μέσω των ομαδικών  

αθλημάτων, όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το 

βόλεϊ, κ.α.



Καλλιέργεια αθλητικής παιδείας
Τι θα 

μπορούσαμε 

να κάνουμε;

ΑΤΟΜΟ:

• Ενδυνάμωση ανθρωπιστικής και αθλητικής παιδείας

• Άσκηση πίεσης με αποχή από τις αθλητικές 

αναμετρήσεις

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ:

• Διαπαιδαγώγηση με ηθικά πρότυπα, μετάγγιση αξιών, 

μύηση στο φίλαθλο πνεύμα και οι γονείς να είναι 

πρότυπα αθλητισμού για τα παιδιά τους

ΣΧΟΛΕΙΟ:

• Ανάπτυξη μιας ορθά προσανατολισμένης παιδείας,

• Προώθηση της αθλητικής ιδέας μέσο της 

εκπαίδευσης: καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος, 

άμιλλας και αυτοπειθαρχίας

• Ίδρυση αθλητικών σχολείων, υλικοτεχνική υποδομή, 

αθλητικές εκδηλώσεις

Μ.Μ.Ε.:

• Συμβολή στην καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος

• Ενίσχυση αθλητικής ιδέας με εκπαιδευτικά 

προγράμματα για τους νέους

• Προβολή αληθινού νοήματος των αθλητικών αγώνων 



Ηλεκτρονικά συστήματα εποπτείας και αλκοτέστ 

Για να αποτραπούν όσο δυνατόν περισσότερα από τα περιστατικά βίας στον αθλητισμό, λαμβάνονται 

ποικίλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την τάξη και την ασφάλεια μέσα στους αθλητικούς χώρους. 

Αυτά τα μέτρα είναι τα εξής:

1. Σωματικός έλεγχος (και με συστήματα εντοπισμού μετάλλων)                                                                     

στην είσοδο και απαγόρευση εισόδου ατόμων κατά τη κρίση τους

2. Έλεγχος αλκοτέστ εισερχομένων

3. Αποτροπή εισόδου φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο

4. Επέμβαση στις εξέδρες σε περίπτωση ταραχών ή τραυματισμών

5. Κράτηση οπαδών και παράδοσή τους στο αστυνομικό γραφείο                                                                      

μέσα στο γήπεδο



Οι υπεύθυνοι πρέπει να τιμωρούνται 

παραδειγματικά-σεβασμός στους αντιπάλους

➢ Οι παράγοντες που οδηγούν σε έναν δίκαιο αγώνα 

είναι υποχρεωτικά και αναπόσπαστα στοιχεία του 

αθλητισμού. Ωστόσο, στον αθλητικό χώρο, 

παρατηρούνται φαινόμενα, όπως η χορήγηση ουσιών 

ή η λεκτική και σωματική βία, τόσο από την μεριά 

των οπαδών, όσο και των αθλητών. 

➢ Τα ανεπιθύμητα αυτά φαινόμενα θα έπρεπε να 

εξαλειφθούν και να αντικατασταθούν με τον σεβασμό 

προς τους αντιπάλους και με στοιχεία πρωταρχικής 

σημασίας. Θα πρέπει να ληφθούν αυστηρά μέτρα για 

τους υπεύθυνους.



https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ah

UKEwjg0pK_nZj3AhWXSvEDHXfmCnsQFnoECAQQAQ&url=http%3A%2F

%2Fwww.syn.gr%2Fdownloads%2Fbia.pdf&usg=AOvVaw1xON2xiixfvFDy6L

H6OIY3

https://egklimakaitimoria.weebly.com/beta943alpha-sigmataualpha-

gamma942piepsilondeltaalpha.html

Πηγές

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjg0pK_nZj3AhWXSvEDHXfmCnsQFnoECAQQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.syn.gr%2Fdownloads%2Fbia.pdf&usg=AOvVaw1xON2xiixfvFDy6LH6OIY3
https://egklimakaitimoria.weebly.com/beta943alpha-sigmataualpha-gamma942piepsilondeltaalpha.html


«Εὖ
Αγωνίζεσθαι»

Μ. Σοφία
Μ. Μάνος
Μ. Αγγελική
Ρ. Διονυσία
Ρ. Ιωάννης
Σ. Ευάγγελος



«Εὖ Αγωνίζεσθαι»

«Εὖ Αγωνίζεσθαι» (ευ + αγωνίζομαι) σημαίνει να αγωνίζεσαι

με έντιμο τρόπο. Εννοείται η συνεργασία μεταξύ των 

παικτών, ο σεβασμός στους αντιπάλους και στις αποφάσεις 

του διαιτητή και ο δίκαιος αγώνας, όπως δηλώνει και η 

ονομασία του δηλαδή η προσπάθεια για την επιτυχία χωρίς 

χρήση παράνομων μεσών.



Τι σημαίνει «Εὖ Αγωνίζεσθαι» ή
«τίμιο παιχνίδι»;

Ο όρος «Εὖ Aγωνίζεσθαι» ή «Tίμιο

Παιχνίδι» ή «Fair Play» είναι η σωστή
αθλητική συμπεριφορά, η επίδειξη 
εντιμότητας, ακεραιότητας, σεβασμού 
και εκτίμησης προς τον εαυτό μας και 
προς τους άλλους όταν ασχολούμαστε 
με αθλητικές δραστηριότητες.



«Εὖ Αγωνίζεσθαι»

Στην εποχή μας όμως, είναι συχνό φαινόμενο 
αθλητές να μην ακολουθούν το «Εὖ Αγωνίζεσθαι», 

διότι επιδιώκουν τα χρήματα τα οποία 
συνοδεύουν τα έπαθλα. Για να μπορέσουμε να 

συγκεκριμενοποιήσουμε τι πρέπει να 
αποφεύγεται για να  γίνει εφικτό το «Εὖ

Αγωνίζεσθαι» έχουν δημιουργηθεί κάποιοι 
ιδανικοί κανόνες, των οποίων η τήρηση μπορεί να 

βοηθήσει γενικότερα τους ανθρώπους στην 
κοινωνία και για αυτόν τον λόγο πρέπει να 

διδάσκονται από μικρή ηλικία. 



➢ Δέχομαι τη νίκη με μετριοπάθεια.                                                              
Ποτέ δεν εξευτελίζω τον αντίπαλο.

➢ Αρνούμαι τη νίκη με παράνομα μέσα.
➢ Εκτιμώ το καλό παιχνίδι του αντιπάλου. 
➢ Θέλω να συμμετέχω επί ίσοις όροις (με ίσους 

όρους) στον αγώνα με τον αντίπαλο και να 
βασίζομαι μονάχα στην ικανότητα και το                     
ταλέντο μου. 

➢ Γνωρίζω τους κανονισμούς και τους εφαρμόζω.
➢ Αρνούμαι κάθε λεκτική ή σωματική βία. 
➢ Διατηρώ την αξιοπρέπειά μου σε κάθε 

περίσταση. 

Οι «Χρυσοί» Κανόνες του
«Εὖ Αγωνίζεσθαι»



➢ Παλεύω για τη χαρά του αθλητισμού.

➢ Προσπαθώ να προοδεύω. 

➢ Είμαι πάντα τίμιος κι ειλικρινής. 

➢ Δίνω στους αγώνες τον καλύτερο εαυτό μου κι όταν ακόμη η 
νίκη φεύγει από τα χέρια μου. 

➢ Συγχαίρω τον νικητή μετά το τέλος του παιχνιδιού.

➢ Καθώς οι επιδόσεις μου βελτιώνονται, καθήκον μου είναι να 
προστατεύω τις αρχές του Αθλητικού Πνεύματος. Μόνο έτσι 
θα γίνω ίνδαλμα για τους συμμαθητές μου και για τα 
μικρότερα παιδιά. 

➢ Ηγούμαι της ομάδας μου όταν επιλεγώ γι’ αυτό χωρίς έπαρση.

➢ Ξεχωρίζω τους συμπαίκτες μου χωρίς να περιφρονώ τους 
υπολοίπους.

Οι «Χρυσοί» Κανόνες του
«Εὖ Αγωνίζεσθαι»



«Εὖ Αγωνίζεσθαι»

➢ 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.



Αρχαία Ελλάδα
Ο στόχος ήταν η διάπλαση ελεύθερων, ολοκληρωμένων και 
υπεύθυνων πολιτών σωματικά και πνευματικά. Πολιτών οι 

οποίοι είχαν ισόρροπη ανάπτυξη στο νου, στην ψυχή και στο 
σώμα. Όπως αναφέρει ο Πλάτων, οι νέοι ασκούσαν τα σώματά 

τους, για να μη δειλιάζουν στον πόλεμο και για να λάμπουν 
στην καθημερινή τους ζωή ως πολίτες.



«Εὖ Αγωνίζεσθαι» στην αρχαία Ελλάδα



«Εὖ Αγωνίζεσθαι» στην αρχαία Ελλάδα



«Εὖ Αγωνίζεσθαι» στην αρχαία Ελλάδα



Ποιες ΔΕΝ είναι αρχές
του «Εὖ Αγωνίζεσθαι»

Είναι σύνηθες:

➢ Να καλλιεργείται η αντίληψη στα 
παιδιά ότι  νικητής είναι ο πρώτος.

➢ Να πιστεύεται πως σημασία έχει         
η νίκη.

➢ Να θεωρείται πως η συμμετοχή,                
ο σεβασμός των αντιπάλων,                        
των θεατών και των αρχών του 
αθλητισμού δεν είναι σημαντικά.



Πέντε βασικές αρχές
του «Εὖ Αγωνίζεσθαι»

➢ Ίσες ευκαιρίες για 
παρακολούθηση για όλους.

➢ Σεβασμός στους κανονισμούς
του αθλήματος.

➢ Σεβασμός στις αποφάσεις των 
αρχών.

➢ Σεβασμός στον αντίπαλο

➢ Καλλιέργεια και διευκόλυνση      
του αυτοελέγχου.



Ποιες είναι οι βασικές αρχές του
«Εὖ Αγωνίζεσθαι»;

Αγνοείται συστηματικά η καλλιέργεια αθλητικού 
πνεύματος, το «Εὖ Αγωνίζεσθαι» και η ηθική ανάπτυξη των 

παιδιών.

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης κατάστασης στον 
αθλητισμό περικλείονται σε εικόνες βίας και 

επιθετικότητας, εξαπάτησης των αρχών, των θεατών και 
των αντιπάλων, τη χρήση αναβολικών και την καταπάτηση 

των ανθρώπινων αξιών και του πνεύματος του 
Ολυμπισμού.



Όρκος Αθλητών για το
«Εὖ Αγωνίζεσθαι»

"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."



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Οι αρχαίοι Έλληνες συνόψιζαν τη σχέση αθλητισμού και παιδείας 
στη γνωστή ρήση «νους υγιής εν σώματι υγιεί». Έτσι μέσα από την 

ανάπτυξη του ιδανικού της καλοκαγαθίας το άτομο ήταν ωραίο και 
ενάρετο. Προετοιμαζόταν για την επικείμενη στρατιωτική θητεία

του, για τον πόλεμο αλλά και για τη ζωή του πολίτη. Γινόταν με άλλα 
λόγια μια άρτια προσωπικότητα.

Μια προσωπικότητα που αναζητά ο αιώνας μας της ταχύτητας, των 
ψηφιακών μέσων, της υπερπληροφόρησης. Μία προσωπικότητα που 

θα κατακτά τη νίκη στις αντιξοότητες, θα σέβεται το συνάνθρωπό 
του και θα διέπεται από ηρωισμό.



Βία στα γήπεδα
Ίσως η αντίθετη έννοια του Εὖ Αγωνίζεσθαι να είναι η βία στα γήπεδα ή 

χουλιγκανισμός. Ως χουλιγκανισμός ορίζεται η ανάρμοστη και βίαιη 
συμπεριφορά οπαδών αθλητικών ομάδων που οδηγεί στη διατάραξη της τάξης. 

Εκφάνσεις χουλιγκανισμού συνήθως θεωρούνται πράξεις όπως η υβριστική 
συμπεριφορά σε γήπεδα κατά τη διάρκεια αγώνων πολλές φορές με ρατσιστική 
διάθεση, η επιθετική συμπεριφορά σε αυτούς τους χώρους, οι εισβολές οπαδών 

στον αγωνιστικό χώρο πολλές φορές με βίαιες διαθέσεις, οι ομαδικές 
συγκρούσεις οπαδών εντός και εκτός γηπέδων καθώς και δολοφονίες που 

γίνονται μεταξύ οπαδών που τάσσονται υπέρ διαφορετικών ομάδων.



Τα αίτια του Χουλιγκανισμού

Η βία στα γήπεδα θεωρείται κατά κύριο λόγο 
κοινωνικό πρόβλημα.

Αίτια της βίας στα γήπεδα:

➢ Οικονομικά προβλήματα 
➢ Ψυχολογικά προβλήματα (π.χ. η επιρροή της                        

οικογένειας, του σχολείου και της πολιτείας)
➢ Ανασφάλεια των νέων
➢ Η κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών πριν,                       

κατά, μετά τους αγώνες.

Τα κύρια αίτια της βίας στα γήπεδα δεν είναι ο φανατισμός των 
αντίπαλων οπαδών καθώς οι περισσότεροι βρίσκουν τις ομάδες ως 

μια δικαιολογία για την βία.



Αντιμετώπιση του Χουλιγκανισμού
στην Αγγλία

Για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα θα μπορούσαμε να διδαχθούμε 
από την Αγγλία. Η Αγγλία είναι μια χώρα που ταλανιζόταν από επεισόδια 

χουλιγκανισμού. Οι τραγωδίες του Χίλσμπορο το 1985 και του Χείζελ το 1989 
ήταν ορόσημα στην εφαρμογή του νέου νόμου από την τότε κυβέρνηση της 

Μάργκαρετ Θάτσερ. Σήμερα η Αγγλία, έχει σίγουρα τους σκληρότερους 
νόμους, οι οποίοι όμως εφαρμόζονται με τη βοήθεια των ίδιων των 

συλλόγων, ανεξάρτητα από το κόστος.



Αντιμετώπιση του Χουλιγκανισμού
στην Ελλάδα

Ηλεκτρονικό εισιτήριο και κάμερες στα... Χαρτιά 
Δυστυχώς, όμως το ηλεκτρονικό ονομαστικό εισιτήριο, στο κλειστό κύκλωμα 

καμερών στα γήπεδα, η μετατροπή των συνδέσμων οργανωμένων οπαδών σε 
λέσχες και η αυστηροποίηση των ποινών, πέρα από περιγραφή νόμων, που 

ουδέποτε εφαρμόστηκαν σε πλήρη διάσταση, συνθέτουν "πονεμένες ιστορίες" 
ενός όχι και τόσο μακρινού παρελθόντος.



Είναι το «Εὖ Αγωνίζεσθαι» μια
ρεαλιστική ιδέα;

Δυστυχώς στην εποχή μας βρισκόμαστε μακριά από την εφαρμογή του Εὖ

Αγωνίζεσθαι από όλους τους πολίτες. Είναι, όμως, ενθαρρυντικό το γεγονός 
ότι η πολιτεία έχει λάβει μέτρα για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας, 

ακόμα και αν πρέπει να συμβούν διάφορα φρικτά πράγματα, όπως μια 
δολοφονία, για να κινητοποιηθεί. 

Συμπερασματικά οι ιδέες του Εὖ Αγωνίζεσθαι μπορούν να 
πραγματοποιηθούν, αλλά φυσικά με το μεγάλο                                                                     

ΑΝ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ.    



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.

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.

Όχι Βία στον Αθλητισμό



Αφιερωμένο στην δολοφονία του Άλκη



Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν:
➢ https://www.psychology.org.gr/%CE%B5%CF%85-

%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%83%CE%B8%CE
%B1%CE%B9/

➢ Wikipedia: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B3%
CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82

➢ https://www.athensvoice.gr/sport/sports/103536_hoyligkanismos-kai-ideologies
➢ https://www.cnn.gr/politiki/story/302220/opadiki-via-ayto-einai-to-kyvernitiko-

sxedio-gia-na-pataxthei-o-xoyligkanismos
➢ https://www.thetoc.gr/athlitika/article/xouligkanismos-pliges-kai-amarties-30-

xronwn/
➢ https://www.newsbomb.gr/sports/podosfairo/story/1279734/aris-aek-kalo-taxidi-

alki-sygklonistikes-eikones-sto-kl-vikelidis-photos
➢ https://www.offlinepost.gr/2019/11/04/26569/

https://www.psychology.org.gr/%CE%B5%CF%85-%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%83%CE%B8%CE%B1%CE%B9/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://www.athensvoice.gr/sport/sports/103536_hoyligkanismos-kai-ideologies
https://www.cnn.gr/politiki/story/302220/opadiki-via-ayto-einai-to-kyvernitiko-sxedio-gia-na-pataxthei-o-xoyligkanismos
https://www.thetoc.gr/athlitika/article/xouligkanismos-pliges-kai-amarties-30-xronwn/
https://www.newsbomb.gr/sports/podosfairo/story/1279734/aris-aek-kalo-taxidi-alki-sygklonistikes-eikones-sto-kl-vikelidis-photos
https://www.offlinepost.gr/2019/11/04/26569/


Τμήμα Α4



➢ Η ιδέα του “Εὖ Αγωνίζεσθαι” πρέπει να είναι πανταχού παρούσα σε όλους τους τύπους 
του αθλητισμού ανεξαρτήτως ηλικίας των μετεχόντων, όπως επίσης να εφαρμόζεται στην 

Φυσική Αγωγή των παιδιών και των εφήβων.

➢ Όλοι γνωρίζουμε ότι χωρίς φίλαθλο πνεύμα δεν μπορεί να υπάρξει αθλητισμός. Παρόλα 
αυτά είναι αλήθεια ότι η διαφθορά, η μάστιγα της σημερινής κοινωνίας έχει και στους 

αθλητικούς χώρους. Κάθε μέρα αυξάνονται οι φανατικοί οπαδοί, ενώ μειώνονται οι 
φίλαθλοι.                                                                  

➢ Το “Εὖ Αγωνίζεσθαι” είναι μια θετική ιδέα. Ενσωματώνει τις ιδέες της φιλίας, της 
αξιοπρέπειας, του σεβασμού προς τους άλλους, της καλής συμπεριφοράς και των ίσων 

ευκαιριών. Ορίζεται ως ένας τρόπος σκέψης.

➢ Περικλείει θέματα που αφορούν τον αποκλεισμό του κλεψίματος, της φαρμακοδιέγερσης, 
της βίας και της υπερβολικής εμπορευματοποίησης και διαφθοράς. 

➢ Φίλαθλο Πνεύμα σημαίνει ακόμη έντιμο παιχνίδι, που με τη σειρά του σημαίνει τήρηση 
των κανόνων και διεξαγωγή του παιχνιδιού με τρόπο που προσφέρει κάτι θετικό και 

στους συμπαίκτες και στους αντιπάλους. 

Σπανός Κων/νος



Συνθήματα 

κατά της 

αθλητικής 

βίας 

Στέλιος Χ.
Ανδρέας Τ.
Νίκος Σ. 
Πέτρος Σ.



Ναι στον αθλητισμό!
Όχι στην αθλητική βία!



Να σέβεστε τους 

αντιπάλους σας 

σαν τους 

συμπαίκτες σας!



Μην 
συμπεριφέρεστε 

ρατσιστικά στους 
συμπαίκτες σας!



Πώς να σταματήσουμε 
την αθλητική βία;

Να σεβόμαστε τον αντίπαλό 
μας και τον συμπαίκτη μας 

όσο τον εαυτό μας.

Πρέπει να αποδεχόμαστε την 
ήττα μας όπως και να 

μένουμε σεμνοί στις νίκες 
χωρίς εντονους 

πανηγυρισμούς που κάνουν 
τους αντιπάλους να νιώθουν 

άσχημα.

Θυμηθείτε ότι ποτέ κανείς 
δεν έχασε παίζοντας δίκαια 

και σύμφωνα με τους 
κανόνες!!!

Αντίθετα έχασε την 
αξιοπρέπειά του και όλα όσα 

κοπίασε να αποκτήσει 
όποιος τους αψήφησε!!!

Δείτε λοιπόν αυτούς τους 
κανόνες σαν ευκαιρία να 
τιμήσετε τους αντιπάλους 
σας και να φανείτε αν όχι 
καλύτεροι από αυτούς….. 

τουλάχιστον αντάξιοί τους!







ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
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Στην αυλή του σχολείου…..!!!
Το καλύτερο μάθημα γίνεται στην αυλή!!!

“Τίμιο παιχνίδι σημαίνει σεβασμός!!!”

Fair play means respect!!!



➢ Στην αυλή του σχολείου, στο πλαίσιο του μαθήματος 

Φυσικής Αγωγής, πραγματοποιήθηκαν 

ομαδοσυνεργατικές, κινητικές και χορευτικές 

δραστηριότητες με σκοπό την βιωματική κατανόηση 

και την προαγωγή των βασικών αρχών και αξιών που 

σχετίζονται με το «Εὖ Aγωνίζεσθαι», στον αθλητισμό, 

στην φυσική αγωγή, στην ζωή….!!!

Το καλύτερο μάθημα γίνεται στην αυλή 

του σχολείου μας!!!



Ευχαριστούμε πολύ
για την προσοχή σας!


