


 Aθλητισμός από τη λέξη άθλος είναι ο 

αγώνας, ο κόπος, η άμιλλα για βραβείο.  

 Επιπροσθέτως, είναι η σωματική και 

πνευματική προσπάθεια υπεροχής, νίκης 

σε ένα άθλημα, αγώνισμα, με ορισμένες 

απαιτήσεις επίδοσης και κανονισμούς 

διεξαγωγής του  
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 Αποτελεί πραγματικότητα το γεγονός ότι ο 
αθλητισμός στις μέρες μας, κατέχει 
πρωτεύοντα και ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 
στη ζωή μας, καθώς όλο και περισσότεροι 
ασχολούνται με κάποιο είδος αθλήματος, 
είτε σε ερασιτεχνικό, είτε σε επαγγελματικό 
επίπεδο.  

 Η ενασχόληση του ανθρώπου με τη 
σωματική δραστηριότητα είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με τη σωματική αλλά και με τη 
ψυχική υγεία του αθλητή 
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 Η αλληλένδετη σχέση αθλητισμού και 

υγείας, είχε ήδη αναγνωριστεί από την 

αρχαιότητα, καθώς τότε θεωρούσαν πως 

θα έπρεπε οι άντρες να βρίσκονται και να 

διατηρούνται σε καλή φυσική κατάσταση, 

με σκοπό να διατηρούνται υγιείς.  

 Αυτή η αντίληψη έχει διαχρονικό 

χαρακτήρα, αφού κυριαρχεί ακόμη και 

στις μέρες μας. 
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 Οι  ερασιτέχνες δεν αμείβονται,  

 παίζουν σε άδεια γήπεδα  

 όχι τόσο εξειδικευμένη προπόνηση 

 δεν έχουν τόσους περιορισμούς 

  προπονούνται συνήθως στον τόπο που διαμένουν  στην τοπική 
τους ομάδα ή σύλλογο  

 δε χρειάζεται να καταφύγουν σε αθέμιτα μέσα για να πετύχουν το 
στόχο τους  

 οι επαγγελματίες αθλητές αμείβονται  

 αγωνίζονται συνήθως μπροστά στο φίλαθλο κοινό 

  κάνουν πιο σκληρή με μεγαλύτερη διάρκεια προπόνηση  

 έχουν αρκετές απαγορεύσεις  

 μετακομίζουν στην έδρα της ομάδας τους  

 οι επαγγελματίες αθλητές προκειμένου να αυξήσουν τις 
επιδόσεις τους καταφεύγουν στο ντοπάρισμα 
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 Η ζωή είναι γλιστερός δρόμος.  

 Ο άκριτος πρωταθλητισμός είναι σαν ένα 
γρήγορο ελαφρύ αυτοκίνητο, χωρίς καλά 
φρένα που ταξιδεύει σε αυτόν. Πάει γρήγορα, 
αλλά όχι με ασφάλεια.  

 Αντίθετα, ο ισορροπημένος πρωταθλητισμός 
είναι σαν στιβαρό αυτοκίνητο με ABS γεμάτο 
αερόσακους. Μπορεί να μην κόβει συχνά 
πρώτο το νήμα, αλλά πάντα τερματίζει.  

 Το παιδί μαθαίνει ότι και η ήττα και η αποτυχία 
είναι μέσα στο παιχνίδι.  

 Αυτό που δεν είναι μέσα στο παιχνίδι είναι η 
παραίτηση…! 
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 Νέοι και αθλητισμός, σχέση ζωής και 
ανταμοιβής Σχολείο, σπίτι, φροντιστήριο, 
σπίτι, ύπνος.  

 Η καθημερινότητα ενός παιδιού στις μέρες 
μας πραγματικός εφιάλτης, τον οποίο 
επιβάλλει το σύγχρονο μοντέλο ζωής. 

  Από τα πρώτα χρόνια της ζωής του ο νέος 
υιοθετεί το πρότυπο της καθιστικής ζωής 
πράγμα που δεν συνάδει με τη φύση κάθε 
νέου ανθρώπου με φρέσκο πνεύμα έτοιμο 
να δεχτεί παντός είδους επιρροές και 
επιδράσεις από το περιβάλλον του.  
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 Σαν επακόλουθο έρχεται η υποβάθμιση της φυσικής 
κατάστασης και της υγείας του νέου, καθώς η 
παχυσαρκία και τα προβλήματα της εξωτερικής 
εμφάνισης γίνονται όλο και πιο έντονα στην 
προεφηβεία και την εφηβεία. 

  Ο νέος με μειωμένο το αίσθημα της αυτοπεποίθησης 
και του δυναμισμού ψάχνει επιβεβαίωση και διαφυγή 
σε τρόπους διασκέδασης που επιτάσσει το σύγχρονο 
καταναλωτικό πρότυπο ως μόδα.  

 Οι υποχρεώσεις ενός παιδιού ή εφήβου σχετικά με το 
σχολείο και τις εξωτερικές του δραστηριότητες 
καθιστούν την καθημερινότητα του μαύρη έως πολύ 
μίζερη. 
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 φωτεινή διαφυγή για ένα νέο ανάμεσα σε πολλά είναι 
ο αθλητισμός. 

  Σε μικρή ηλικία ξεκινά σαν παιχνίδι, αυτό οξύνει τη 
δημιουργικότητά του και επακολούθως το 
δημιουργικό του εγωισμό.  

 Καθώς το παιδί μεγαλώνει δέχεται όλο και 
περισσότερες επιδράσεις στο χαρακτήρα του από τον 
αθλητισμό, αναπτύσσει το αίσθημα της συνεργασίας 
και της συλλογικότητας, ενώ παράλληλα μαθαίνει να 
σέβεται το συμπαίχτη του αλλά και τον αντίπαλό του. 
Υιοθετεί την ευγενή άμιλλα μένοντας συγκροτημένος 
στη χαρά της νίκης και αποδέχεται την ήττα σαν 
κίνητρο βελτίωσης και αυτοκριτικής.  
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 Ένας αθλητής παραμένει αθλητής και 

εκτός του αγωνιστικού χώρου.  

 Αυτό τον καθιστά καλύτερο άνθρωπο με 

σφαιρική μόρφωση και παιδεία, καλύτερο 

μαθητή, εργαζόμενο, φίλαθλο, έναν 

άνθρωπο που σέβεται τους γύρω του και 
πάνω απ όλα τον εαυτό του. 
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 Αθλήματα στα οποία, ανάλογα με τις 
ικανότητες του, μπορει να επιδοθεί 
κάποιος υπάρχουν πολλά, ατομικά και 
ομαδικά:  

  ✓ Καλαθοσφαίρηση  

  ✓ Βόλεϊ  

  ✓ Τέννις  

  ✓ Κολύμβηση  

  ✓ Στίβος 
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 Σήμερα το αθλητικό ιδεώδες είναι παγκόσμια 
αποδεκτό. Μερικά παραδείγματα είναι τα 
εξής:  
› Οι Ολυμπιακοί αγώνες, η κορωνίδα των 

αθλητικών εκδηλώσεων.  

› Τα παγκόσμια πρωταθλήματα.  

› Οι αγώνες με τη συμμετοχή όλων των χωρών 
μιας ηπείρου, παραδείγματος χάρη οι 
Πανευρωπαϊκοί αγώνες.  

› Οι αγώνες με τη συμμετοχή των χωρών μιας 
ευρύτερης περιοχής, όπως οι Μεσογειακοί ή οι 
Βαλκανικοί αγώνες. 
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 Μία έκφραση του αθλητισμού με την έννοια 
ότι μας εξασφαλίζει άριστη φυσική 
κατάσταση είναι ο χορός ο οποίος μας 
βοηθάει να συγκρατούμε το βάρος μας και 
να έχουμε γενικά καλή στήριξη του σώματος 
.  

 Ο χορός είναι μία δραστηριότητα που 
χωρίζεται σε πολλά είδη. 

 Συγκεκριμένα : BREAK DANCE ή B-BOYING 
STREET DANCE, ΜΠΑΡΝ, ΡΟΥΜΠΑ, ΤΖΙΓΚ, 
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ, ΟΡΙΕΝΤΑΛ ,ΜΠΑΛΕΤΟ, ΛΑΤΙΝ, 
ΤΑΓΚΟ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 
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 Στα πλαίσια του αθλητισμού ανήκει επίσης και 
το tae kwon do 

 Είναι τρόπος ζωής!  

 Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απλά μια καθημερινή 
δίωρη σωματική απασχόληση, αλλά η ορθή 
εξάσκησή του που επηρεάζει καθοριστικά 
ολόκληρο το 24ωρο,  
› όχι μόνο γιατί τα οφέλη από την τέλεια αυτή μορφή 

εκγύμνασης δίνουν σωματική δύναμη, υγεία και 
ψυχική ευφορία,  

› αλλά και γιατί καλλιεργούνται άριστες και ευγενείς 
συνήθειες! 
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 Τα αναβολικά αποτελούν τη μάστιγα του 

σύγχρονου αθλητισμού από την εποχή 

που ξεκίνησε η εμπορευματοποίηση του 

αθλητισμού . Κοινώς , τα αναβολικά είναι 

στεροειδή φάρμακα που προέρχονται 

από την τεστοστερόνη και αυξάνουν την 

ποσότητα των πρωτεινών. Αυξάνει την 

δύναμη , την αντοχή και μειώνει το άγχος 

και την κούραση . 
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 «Όσο μπορούν να το διασκεδάσουν γιατί είναι 
κάτι που δεν θα συναντήσουν ξανά στη ζωή 

τους . Είναι μία μεγάλη κοινωνία στην οποία θα 
γνωρίσουν πολλά άτομα . Σε κάθε αγώνα τους 
να συμπεριφέρονται σαν να είναι ο τελευταίος 
τους . Είναι ένα μεγάλο ταξίδι το οποίο αξίζει 

τον κόπο» .  

 

 Αυτή είναι η συμβουλή, προς τους νέους 
που ξεκινούν την αθλητική τους 
σταδιοδρομία, του συμπολίτης μας 
Δημήτρη Καλοζούμη , πρωταθλητή στο 
αγώνισμα του στίβου 
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