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Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να διερευνιςουμε 

οκτϊ βαςικοφσ ςκοποφσ που ςχετίηονται με το κζμα μασ. Χωριςτικαμε ςε 

τζςςερισ ομάδεσ, αναλαμβάνοντασ θ κακεμία δφο ςκοποφσ: 

Α’ ΟΜΑΔΑ: Ολφμπιοσ – Ρετεινάκθσ – Σιαμπλισ – Σταυρουλάκθσ 

  Οι βαςικοί κοινωνικοί ςκοποί του ακλθτιςμοφ μζςα από τθ 

διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ φυςικισ αγωγισ και πϊσ αυτι 

επιτυγχάνονται ςτο πλαίςιο ενόσ ιδεατοφ ςχολείου. 

  Ρρωτακλθτιςμόσ εναντίον ακλθτιςμοφ. 

          Βϋ ΟΜΑΔΑ: Ραξινόσ – Ραςαλάκθσ – Τηουμπουρίτηε – Χατηθδάκθ 

 Θ υπζρβαςθ τθσ διάκριςθσ των δφο φφλων ςτον ακλθτιςμό. 

 Ακλθτιςμόσ και βία. 

          Γϋ ΟΜΑΔΑ: Μαλτζηοσ – Ραροφςθσ – Τρίμθ – Χρυςολωράσ 

 Ο ακλθτιςμόσ ωσ γζφυρα επικοινωνίασ των λαϊν. 

 Θ εμπορευματοποίθςθ του ακλθτιςμοφ. 

          Δϋ ΟΜΑΔΑ: Αχιλλιά – Μπεκιάρθ – Ρερράκθσ – Ρριμθκιρθ 

 Θ υπζρβαςθ των κοινωνικοοικονομικϊν ανιςοτιτων ςτον ακλθτιςμό. 

 Ακλθτιςμόσ και άτομα με αναπθρίεσ. 



ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕ 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

Θ παροφςα βάςθ πλθροφοριϊν  ειδικισ φυςικισ αγωγισ είναι θ πρϊτθ που 

δθμιουργείται ςτθν Ελλάδα, με ςκοπό τθν  καλφτερθ ςφνδεςθ τθσ τριτοβάκμιασ 

με τθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια  εκπαίδευςθ και τθν παροχι 

εκπαιδευτικισ ςτιριξθσ ςτουσ κακθγθτζσ αλλά και τουσ φοιτθτζσ  φυςικισ 

αγωγισ που προβλθματίηονται και ζχουν τθν διάκεςθ να προςφζρουν ςτουσ  

μακθτζσ με αναπθρία / ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, ςτα πλαίςια τθσ τυπικισ 

ι  ειδικισ τάξθσ. 

Σφμφωνα με το Νόμο , «ειδικι αγωγι και εκπαίδευςθ» ςθμαίνει θ παροχι τθσ 

αναγκαίασ βοικειασ ςτο παιδί με ειδικζσ ανάγκεσ για τθ ςυνολικι ανάπτυξι του 

ςε όλουσ τουσ τομείσ, ιδιαίτερα ςτον ψυχολογικό, ςτον κοινωνικό, ςτον 

εκπαιδευτικό, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ 

(προδθμοτικισ, δθμοτικισ, μζςθσ, ανϊτερθσ και ανϊτατθσ), και ςτθν 

προεπαγγελματικι και επαγγελματικι κατάρτιςθ ςτα ςχολεία, όπου αυτό είναι 

δυνατό, και περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων τθ διδαςκαλία κακθμερινϊν 

δεξιοτιτων αυτομζριμνασ, ατομικισ υγιεινισ, διακίνθςθσ, γλωςςικισ ανάπτυξθσ 

και επικοινωνίασ, τθ ςυναιςκθματικι καλλιζργεια και γενικά τθν εξαςφάλιςθ 

όλων των μζςων, εφοδίων και του ανκρϊπινου δυναμικοφ, με ςκοπό τθ ςχολικι 

και κοινωνικι ζνταξι του και ανεξάρτθτθ ηωι. 

Το ςχολείο είναι υπεφκυνο : 

• Να προςφζρει βαςικι εκπαίδευςθ ςτα παιδιά και να τα βοθκιςει να 

αναπτυχκοφν πνευματικά και ςυναιςκθματικά ςτο μεγαλφτερο δυνατό βακμό.  

• Να βοθκιςει τα παιδιά να γίνουν ικανά για αυτομζριμνα μζςω τθσ ανάπτυξθσ 

κινθτικϊν δεξιοτιτων. 

• Να ςυμβάλλει ςτθν όςο το δυνατό ομαλότερθ ενςωμάτωςθ των παιδιϊν ςτο 

κοινωνικό ςφνολο. 

Θ φοίτθςθ ςτο ςχολείο είναι υποχρεωτικι από τισ 7.30 πμ ωσ τθ 1.05 μμ. Ο 



χρόνοσ είναι μοιραςμζνοσ ςε περιόδουσ διάρκειασ 40 λεπτϊν. Ραράλλθλα 

λειτουργεί προαιρετικό ολοιμερο ςχολείο από τισ 1.05μμ ωσ τισ 4.00μμ, υπό τθν 

ευκφνθ του Συνδζςμου Γονζων. 

 

!!ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΧΟΤΝ ΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ!! 

 

Τα άτομα με αναπθρία ζχουν τα ίδια δικαιϊματα με οποιονδιποτε άλλο ςτθν 

αξιοπρζπεια, τθν ανεξαρτθςία και τθν πλιρθ κοινωνικι ςυμμετοχι. Τα άτομα με 

αναπθρία και οι οικογζνειεσ τουσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να ςυμμετζχουν επί 

ίςοισ όροισ ςε ςχζςθ με άλλα άτομα ςε όλεσ τισ πτυχζσ τθσ κοινωνικισ και τθσ 

οικονομικισ ηωισ. Ρρζπει να μποροφν να αςκοφν τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα, 

μεταξφ άλλων το δικαίωμα τθσ ελεφκερθσ μετακίνθςθσ, να επιλζγουν τον τόπο 

διαμονισ τουσ και τον τρόπο διαβίωςθσ τουσ, κακϊσ και να ζχουν πλιρθ 

πρόςβαςθ ςε πολιτιςτικζσ, ψυχαγωγικζσ και ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

 

 

 

 

 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ  ΑΘΛΗΣΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕ 

 

Στθ χϊρα μασ θ εξζλιξθ του ακλθτιςμοφ των ατόμων με αναπθρία δεν 

ακολοφκθςε τον ρυκμό των ανεπτυγμζνων χωρϊν. Θ πρϊτθ επίςθμθ εκνικι 

αποςτολι ςτουσ Ραραολυμπιακοφσ αγϊνεσ, τουσ ςπουδαιότερουσ αγϊνεσ για τα 

άτομα με αναπθρία, ιταν το 1988, ςτθ Σεοφλ, δθλ. είκοςι οκτϊ χρόνια μετά τουσ 

πρϊτουσ Ραραολυμπιακοφσ αγϊνεσ. Θ κακυςτζρθςθ αυτι αποδίδεται ςτθ βακιά 

ριηωμζνθ νοοτροπία (προκαταλιψεισ, ςτιγματιςμόσ κ.τ.λ.), ςτθν άγνοια των 

ίδιων των ατόμων με αναπθρία, αλλά και των ατόμων που ηουν και εργάηονται 

μαηί τουσ, για τισ δυνατότθτζσ τουσ, κακϊσ και ςτθν αδυναμία πρόςβαςθσ των 

ατόμων με αναπθρία ςτουσ ακλθτικοφσ χϊρουσ. 

  

Ζρευνεσ ζδειξαν ότι οι παράγοντεσ που κακορίηουν τον βακμό εναςχόλθςθσ των 

ατόμων με τον ακλθτιςμό είναι: 

 α. θ κετικι ι αρνθτικι εκτίμθςθ που ζχουν προσ τον ακλθτιςμό, θ οποία 

εξαρτάται από τισ εμπειρίεσ, τισ γνϊςεισ, τθν πλθροφόρθςθ που ζχουν. 

 β. Το κοινωνικό τουσ περιβάλλον, δθλ. τα ςθμαντικά προσ αυτά πρόςωπα και τθ 

γνϊμθ αυτϊν για τον ακλθτιςμό και, 

 γ. ο βακμόσ ελζγχου εκ μζρουσ τουσ, δθλαδι, ςε ποιο βακμό κεωροφν ότι είναι 

ςε κζςθ να ελζγχουν τθ δραςτθριότθτα αυτι, πόςεσ διεξόδουσ ζχουν, πόςεσ 

ευκαιρίεσ υπάρχουν ι ποιοι και πόςοι παράγοντεσ λειτουργοφν κετικά ι 

αρνθτικά κ.τ.λ. 

 

 

 

 



H ςθμαςία τθσ ενκάρρυνςθσ 

 

Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα μετά τουσ Ραραολυμπιακοφσ αγϊνεσ του 

Σφδνεχ, ςθμειϊκθκε ςθμαντικι αφξθςθ ςτον αρικμό των ατόμων με αναπθρία 

που αςχολείται με τον ακλθτιςμό. Θ αφξθςθ αυτι οφείλεται ςτθ νομοκετικι 

αναγνϊριςθ ίςων δικαιωμάτων για όλουσ τουσ πολίτεσ ςτθν εκπαίδευςθ, 

εργαςία, μετακίνθςθ, ςτον ακλθτιςμό (ακλθτικόσ νόμοσ), ςτισ ςθμαντικζσ 

επιτυχίεσ των Ελλινων ακλθτϊν ςτο Σφδνεχ (11 μετάλλια) και ςτθν προβολι 

τουσ από τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ (θλεκτρονικά και ζντυπα), ςτθν 

αποφοίτθςθ εξειδικευμζνων (ςτον ακλθτιςμό των ατόμων με αναπθρία) 

κακθγθτϊν φυςικισ αγωγισ από τα Τμιματα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και 

Ακλθτιςμοφ (ΤΕΦΑΑ) τθσ χϊρασ, αλλά και ςτθν ανάλθψθ τθσ διοργάνωςθσ των 

Ραραολυμπιακϊν αγϊνων από τθ χϊρα μασ, τον Απρίλιο του 2001. 

Θ «κλθρονομιά» από τθν τζλεςθ των Ραραολυμπιακϊν αγϊνων ςτθν Ακινα 

αναμζνεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλθ ςτον τομζα τθσ παρακίνθςθσ  των ατόμων 

με αναπθρία ν' αςχολθκοφν με τον ακλθτιςμό και τον πρωτακλθτιςμό, αλλά και 

ςτθ βελτίωςθ των κακθμερινϊν ςυνκθκϊν διαβίωςισ τουσ. 

Και αυτό διότι θ υιοκζτθςθ κετικισ ςτάςθσ προσ τθν άςκθςθ εξαρτάται ςε 

ςθμαντικό βακμό από τισ γνϊςεισ που ζχουν τα άτομα για τον ακλθτιςμό. 

Σιμερα, τα άτομα με αναπθρία είναι ενθμερωμζνα ςε κζματα ακλθτιςμοφ, ςε 

πολφ μεγάλο ποςοςτό, γιατί κυκλοφοροφν πλικοσ ενθμερωτικϊν εντφπων για τα 

παραολυμπιακά ακλιματα, τουσ ακλθτζσ που ζχουν δικαίωμα να ςυμμετζχουν 

και τουσ κανονιςμοφσ διεξαγωγισ τουσ. Οι τθλεοπτικοί ςτακμοί  και το 

ραδιόφωνο προβάλλουν ενθμερωτικζσ εκπομπζσ που αφοροφν τον ακλθτιςμό 

των ατόμων με αναπθρία (ακλθτικά γεγονότα, ακλθτζσ, οφζλθ, προςαρμογζσ 

οργάνων, αντιμετϊπιςθ εμποδίων). 

 

 

 



Να ςυνεχιςτεί θ προςπάκεια 

 

Οι αλλαγζσ που ςθμειϊκθκαν από τθν ανάλθψθ των Ραραολυμπιακϊν αγϊνων 

μζχρι ςιμερα, αλλά και από τισ ςυνεχείσ προςπάκειεσ των ατόμων με αναπθρία, 

ικανοποιοφν βαςικζσ ανάγκεσ αυτϊν που ηουν ςτθν Ακινα και ςε άλλεσ μεγάλεσ 

πόλεισ, για ν' αςχολθκοφν με τον ακλθτιςμό, ωσ δραςτθριότθτα αναψυχισ ι με 

τον ακλθτιςμό υψθλϊν επιδόςεων και ν' αποκομίςουν τα οφζλθ που αυτόσ 

προςφζρει. Γιατί ςυντρζχουν όλοι εκείνοι οι λόγοι που ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ 

τουσ για ν' αςχολθκοφν με τθν άκλθςθ (εςωτερικι παρακίνθςθ): παροχι 

επιλογϊν, πεποίκθςθ ότι αυτό που κάνουν ζχει κάποιο νόθμα για τθ ηωι τουσ 

επιτυχίεσ, αμοιβζσ, επιβραβεφςεισ, κοινωνικζσ ςχζςεισ. 

 

Μετά τθν τζλεςθ των Ραραολυμπιακϊν αγϊνων θ ηωι των ατόμων με αναπθρία 

ςίγουρα κα είναι καλφτερθ από πριν, ιδιαίτερα ςτθν Ακινα και τισ άλλεσ μεγάλεσ 

πόλεισ. Στόχοσ όλων κα πρζπει να είναι θ ςυνζχιςθ των προςπακειϊν ϊςτε όλα 

τα άτομα με και χωρίσ αναπθρία ςτθ χϊρα μασ να ζχουν τα ίδια δικαιϊματα ςε 

όλουσ τουσ τομείσ τθσ ηωισ τουσ, ανεξάρτθτα από τον τόπο διαμονισ τουσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECIAL OLYMPICS 

Η ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΟΤ 

Αποςτολι των Special Olympics είναι να προςφζρουν, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 

χρόνου, δυνατότθτεσ προπόνθςθσ και ςυµµετοχισ ςε αγϊνεσ, ςε παιδιά και 

νζουσ µε διανοθτικι αναπθρία, ςε ζνα φάςµα ολυµπιακϊν ακλθµάτων. 

Ταυτόχρονα τουσ δίνουν τθ δυνατότθτα να αναπτυχκοφν ςωµατικά, διανοθτικά, 

κοινωνικά και πνευµατικά, µοιραηόµενοι τθ χαρά που ο ακλθτιςµόσ προςφζρει, 

με τουσ φίλουσ τουσ, τουσ γονείσ τουσ, τουσ εκελοντζσ και υποςτθρικτζσ τουσ, ςε 

ζνα περιβάλλον ςεβαςµοφ και αποδοχισ. Ραράλλθλα, τα Special Olympics, με τα 

εκπαιδευτικά τουσ προγράμματα, ζχουν ωσ κφριο μζλθμα τθν ευαιςκθτοποίθςθ 

τθσ κοινωνίασ μασ ςε κζματα που αφοροφν τα άτομα με διανοθτικι αναπθρία 

αλλά και τθσ ανάδειξθσ του εκελοντικοφ κινιματοσ ςτθν Χϊρα μασ. Μζςα από 

δράςεισ που διοργανϊνουν τα Special Olympics Ελλάσ επιτυγχάνεται θ 

ςυμμετοχι τθσ κοινωνίασ και θ ζνταξι ςτουσ κόλπουσ τθσ των ξεχωριςτϊν 

ακλθτϊν .  

 

 

 



ΣΟ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΩΝ SPECIAL OLYMPICS 

Tα Special Olympics είναι ζνασ παγκόςµιοσ, µθ κερδοςκοπικόσ οργανιςµόσ που 

ςκοπό ζχει να προςφζρει, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του χρόνου, δυνατότθτεσ 

προπόνθςθσ και ςυµµετοχισ ςε αγϊνεσ, ςε παιδιά και νζουσ µε διανοθτικι 

αναπθρία, ςε ζνα φάςµα ολυµπιακϊν ακλθµάτων. Ταυτόχρονα τουσ δίνουν τθ 

δυνατότθτα να αναπτυχκοφν ςωµατικά, διανοθτικά, κοινωνικά και πνευµατικά, 

µοιραηόµενοι τθ χαρά που ο ακλθτιςµόσ προςφζρει, µε τουσ φίλουσ τουσ, τουσ 

γονείσ τουσ, τουσ εκελοντζσ τουσ και υποςτθρικτζσ τουσ, ςε ζνα περιβάλλον 

ςεβαςµοφ και αποδοχισ. 

Λδρφκθκε επιςιµωσ το 1968, δίνοντασ µορφι ςτο όραµα τθσ ιδρφτριάσ του, 

Eunice Kennedy Shriver (1921-2009), θ οποία αφιζρωςε τθ ηωι τθσ ςτο να 

διδάξει ολόκλθρο τον κόςµο, ότι καµία ςωµατικι ι διανοθτικι αναπθρία δεν 

µπορεί να κάµψει τθ δφναµθ του ανκρϊπινου πνεφµατοσ. Από τουσ πρϊτουσ 

∆ιεκνείσ Κερινοφσ Αγϊνεσ Special Olympics που ζλαβαν χϊρα ςτο Illinois των 

Θ.Ρ.Α. το 1968, µζχρι ςιµερα, τα Special Olympics ζχουν εξελιχκεί ς’ ζνα 

Ραγκόςµιο Κίνθµα -αναγνωριςµζνο επιςιµωσ από τθ ∆ιεκνι Ολυµπιακι 

Επιτροπι ιδθ από το 1988- που δίνει τθν ευκαιρία ςε 3,1 εκατοµµφρια 

ανκρϊπουσ µε διανοθτικι αναπθρία από 185 χϊρεσ του κόςµου, κυρίωσ µζςω 

του ακλθτιςµοφ, να ενιςχφουν τθν αυτοεκτίµθςι τουσ, να ανακαλφπτουν τισ 

ξεχωριςτζσ τουσ ικανότθτεσ και µε τουσ τρόπουσ αυτοφσ να αποτελοφν ενεργά 

και χριςιµα µζλθ των κοινοτιτων τουσ. 

Θ φιλοςοφία του Ραγκοςµίου Κινιµατοσ Special Olympics βαςίηεται ςτθν πίςτθ, 

ότι οι άνκρωποι µε διανοθτικι αναπθρία µποροφν µε τθν κατάλλθλθ εκπαίδευςθ 

και υποςτιριξθ να αναδείξουν τισ ξεχωριςτζσ τουσ ικανότθτεσ, να απολαφςουν 

ιςότιµα µε τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ τθ χαρά που προςφζρει ο ακλθτιςµόσ και να 

αποδείξουν ςτθν κοινωνία ότι: ΤΟΥΣ ΕΧΕΛ ΑΝΑΓΚΘ. 

 

 

 



Θ βαςικι αποςτολι του Ραγκοςµίου Κινιµατοσ Special Olympics επιµερίηεται 

ςτουσ εξισ ςτόχουσ: 

 

• Να εµπνζει τθν ειρινθ ςτθν παγκόςµια κοινότθτα. 

• Να αλλάηει ςυµπεριφορζσ. 

• Να ενκαρρφνει µζςα από τον ακλθτιςµό. 

• Να εκπονεί προγράµµατα για τθν Ραγκόςµια Υγεία. 

• Να ενκαρρφνει τθν ζρευνα. 

• Να εκπαιδεφει τθν κοινωνία ςε ςχζςθ µε τον τρόπο που πρζπει να απευκφνεται 

και να ςυμπεριφζρεται ςε ανκρϊπουσ µε διανοθτικι αναπθρία. 

• Να εκπαιδεφει προπονθτζσ ακλθτϊν µε διανοθτικι αναπθρία για τισ ιδιαίτερεσ 

πρακτικζσ που πρζπει να χρθςιµοποιοφν, αναπτφςςοντασ ταυτόχρονα ακλθτικά 

προγράµµατα προςαρμοςμζνα ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τουσ. 

 

SPECIAL OLYMPICS-ΕΛΛΑΔΑ 

Tα Special Olympics Ελλάσ είναι ζνα µθ κερδοςκοπικό, ακλθτικό και εκπαιδευτικό 

ςωµατείο. Λδρφκθκαν το 1987 µε ςκοπό να παρζχουν ςε άτοµα µε διανοθτικι 

αναπθρία ευκαιρίεσ προπόνθςθσ και ςυµµετοχισ ςε αγϊνεσ. Τα Special Olympics 

Ελλάσ τελοφν υπό τθν Υψθλι Ρροςταςία τθσ Α.Ε. του Ρροζδρου τθσ Ελλθνικισ 

∆θµοκρατίασ και υπό τθν Αιγίδα τθσ Βουλισ των Ελλινων. Είναι Συνδεδεµζνο 

Μζλοσ τθσ Ελλθνικισ Ολυµπιακισ Επιτροπισ και ζχουν αναγνωριςκεί επίςθµα 

από τθν Ρολιτεία, ωσ Φίλακλο Ακλθτικό Σωµατείο. 

Θ δράςθ των Special Olympics Ελλάσ ςτθρίηεται µζχρι ςιµερα ςε εκελοντζσ. Τα 

ζξοδα διοργάνωςθσ και ςυµµετοχισ των ακλθτϊν ςε αγϊνεσ καλφπτονται από 

δωρεζσ και χορθγίεσ ιδιωτϊν και κοινωφελϊν ιδρυµάτων, ενϊ θ Ρολιτεία ενίοτε 

ςυµβάλλει µε κάποιο ποςοςτό, ςτο κόςτοσ διοργάνωςθσ µεγάλων γεγονότων. 



Μζχρι ςιµερα τα Special Olympics Ελλάσ προςφζρουν, ςε ετιςια βάςθ, 

δυνατότθτεσ προπόνθςθσ ςε είκοςι οχτϊ (28) Ολυµπιακοφ τφπου ακλιµατα, (22 

κερινά και 6 χειµερινά). Από τον Σεπτζµβριο µζχρι τον Λοφνιο κάκε χρόνου, τα 

Special Olympics Ελλάσ, πζραν των προγραµµάτων προπόνθςθσ, οργανϊνουν 

Τοπικοφσ, Ρεριφερειακοφσ και Ρανελλινιουσ Αγϊνεσ. Ταυτόχρονα, υλοποιοφν 

µία ςειρά από εξειδικευµζνα εκπαιδευτικά προγράµµατα, που αποςκοποφν ςτθν 

ενθµζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ. 

Οι  Ζλλθνεσ Ακλθτζσ Special Olympics που ζχουν λάβει µζροσ ςε αγϊνεσ, τόςο 

ςτθ χϊρα µασ, όςο και ςτο εξωτερικό, ξεπερνοφν τουσ 14.000, ςυµµετζχουν 

ανελλιπϊσ ςτισ προπονιςεισ, δουλεφουν ςκλθρά κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 

χρόνου και προβάλλουν, ςε ολόκλθρο τον κόςµο, τα ιδανικά και τα δικαιϊµατά 

που αγωνίηονται να φτάςουν και να κατακτιςουν: 

• ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΤΗ 

• ΕΒΑΜΟ ΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΕΣΙΚΟΣΗΣΑ 

• ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗ ΧΑΡΑ ΠΟΤ Ο ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΠΡΟΦΕΡΕΙ 

 

ΘΕΡΙΝΑ ΑΘΛΗΜΑΣΑ 

1) ΑΝΤΛΡΤΕΛΣΘ(BADMINTON) 

2) ΑΝΤΛΣΦΑΛΛΣΘ(ΤΕΝΛΣ) 

3) ΓΚΟΛΦ 

4) ΔΥΝΑΜΛΚΘ ΑΣΘ ΒΑΩΝ 

5) ΕΡΛΤΑΡΕΗΛΑ ΑΝΤΛΣΦΑΛΛΣΘ(PING-PONG) 

6) ΛΡΡΑΣΛΑ 

7) ΛΣΤΛΟΡΛΟΛΑ 

8) ΚΑΓΛΑΚΛΝΓΚ 

9) ΚΑΛΑΚΟΣΦΑΛΛΣΘ(ΜΡΑΣΚΕΤ) 

10) ΚΟΛΥΜΒΘΣΘ 

11) BOWLING 

12) ΡΑΤΛΝΑΗ ΕΡΛ ΔΑΡΕΔΟΥ 

13) ΜΡΟΤΣΕ 

14) ΡΕΤΟΣΦΑΛΛΣΘ(VOLLEY) 

15) ΡΟΔΘΛΑΣΛΑ 



16) ΡΟΔΟΣΦΑΛΟ 

17) ΥΚΜΛΚΘ ΚΑΛ ΕΝΟΓΑΝΘ ΓΥΜΝΑΣΤΛΚΘ 

18) SOFTBALL 

19) ΣΤΛΒΟΣ 

20) ΤΗΟΥΝΤΟ 

21) ΧΕΛΟΣΦΑΛΛΣΘ(HANDBALL) 

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΘΛΗΜΑΣΑ 

1) ΑΓΩΝΕΣ ΔΟΝΟΥ ΜΕ ΧΛΝΟΒΑΤΛΔΕΣ 

2) ΑΛΡΛΚΟ ΣΚΛ 

3) ΔΟΜΟΛ ΑΝΤΟΧΘΣ ΜΕ ΣΚΛ 

4) ΚΑΛΛΛΤΕΧΝΛΚΟ ΡΑΤΛΝΑΗ 

5) ΧΟΚΕΥ 

6) SNOWBOARD 

 

ΠΑΡΑΟΛΤΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕ 

 

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΟΛΤΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕ  

1) Είναι οι αγϊνεσ  «παρά», αμζςωσ μετά τουσ ολυμπιακοφσ και ςυμμετζχουν 

οι ακλθτζσ με αναπθρίεσ. 

2) Οι Ραραολυμπιακοι αγϊνεσ είναι το κορυφαίο ακλθτικό γεγονόσ για τουσ 

ακλθτζσ με αναπθρίεσ. 

3) Δθλϊνουν, ότι θ αναπθρία δεν είναι εμπόδιο για τθ ςυμμετοχι ςτον 

ακλθτιςμό και ςτθν κορυφαία ακλθτικι διοργάνωςθ.  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΑΘΛΗΣΩΝ ΠΑΡΑΟΛΤΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

1) Άτομα με ακρωτθριαςμό. 

2) Με εγκεφαλικι παράλυςθ.  

3) Άτομα με νοθτικι υςτζρθςθ. 

4) Υπόλοιπεσ αναπθρίεσ (νανιςμόσ, πολιομυελίτιδα, ςκλιρυνςθ κατά 

πλάκασ). 



5) Άτομα είτε με μειωμζνθ είτε με κακόλου όραςθ. 

6) Άτομα με αναπθρικό αμαξίδιο. 
 

ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

1) Τα Ραραολυμπιακά ακλιματα είναι γνωςτικό περιεχόμενο τθσ ςχολικισ 

φυςικισ αγωγισ. 

2) Οι κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ Ραραολυμπιακων ακλθμάτων εντάςςονται 

κυρίωσ ςτθ ψυχοκινθτικι αγωγι. 

3) Οι βιωματικζσ προςεγγίςεισ των ακλθμάτων προςφζρονται για τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν και τθν ανάδειξθ των αξιϊν. 
 

 

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ 

1) Γκολμπολ 

2) Βόλεϊ κακιςμζνων 

3) Μποτςια 

4) Αγωνίςματα ςτίβου (δρόμοσ αντοχισ χωρίσ όραςθ με οδθγό, δρόμοσ 

ταχφτθτασ ακινθτοποιθμζνο το άνω άκρο, ρίψεισ από κάκιςμα)  

5) Ρινγκ πονγκ με κακίςματα γραφείου. 

 

 

ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΗ ΕΝΣΑΞΗ 

1) Ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν. 

2) Εξοικείωςθ με το περιβάλλον ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ. 

3) Αποδοχι των μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. 

4) Ζνταξθ τουσ ςτισ προςαρμοςμζνεσ κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ τάξθσ. 

5) Ενςωμάτωςθ ςτισ μορφζσ παιχνιδιοφ και τισ δραςτθριότθτεσ 

ςυναγωνιςμοφ.  



Η ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΗ....  

 Είναι ςυντονιςμζνθ προςπάκεια:  

1) Πλων των εκπαιδευτικϊν 

2) Των μακθτϊν του ςχολείου 

3) Των μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και των γονζων τουσ 

 

 Είναι ενζργεια με αφετθρία τουσ εκπαιδευτικοφσ 

 

 Ρρζπει να αγγίηει ανκρωπιςτικά το άμεςο και ςυνάμα ευρφτερο 

περιβάλλον του ςχολείου. 

 

ΚΩΣΑ ΒΑΖΟΤΡΑ 

Γεννικθκε το 1963 ςτθν Ακθνά και εργάςτθκε ωσ ναυτικόσ μζχρι το 1989 

ςταμάτθςε λόγω εργατικοφ ατυχιματοσ με ςυνζπεια μόνιμθ αναπθρία 

(ακρωτθριαςμόσ &παραπλθγία). Ο Κϊςτασ Βαηοφρασ υπιρξε από το 1984 ζωσ το 

1989 ακλθτισ τθσ πυγμαχίασ ζχοντασ λάβει τθν με 1θ κζςθ ςτο Ραγκόςμιο 

Ρρωτάκλθμα Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Α.Ε.Δ.) Μετά από το ατφχθμά του, 

ςυνζχιςε δυναμικά ςτο χϊρο του ακλθτιςμοφ των κινθτικά αναπιρων. Το 

κίνθτρο του να ςυνεχίςει ςε ζνα τελείωσ διαφορετικό τρόπο ηωισ ιταν και 

παραμζνει θ μαχθτικότθτά του να αποδείξει πρϊτα ςτον εαυτό του και μετά ςτθν 

κοινωνία, ότι θ αναπθρία δεν είναι φραγμόσ ςτα όνειρα και τουσ ςτόχουσ. 

Ξεκίνθςε από το 1990 ζωσ το 1994 μπάςκετ με αναπθρικό αμαξίδιο. Στο 

διάςτθμα αυτό ςυμμετείχε ςε τζςςερα πανελλινια πρωτακλιματα και το 1995 

ςυμμετείχε ςτθ μεικτι Ευρϊπθσ. Μετά τθν γνωριμία του με τθν Τηζνθ άπτθ -

ςφηυγο του ςιμερα- θ οποία είναι παραπλθγικι και ακλιτρια του αγωνιςτικοφ 

χοροφ με αναπθρικό αμαξίδιο, αποφάςιςε να ςυμμετζχει και ο ίδιοσ ςτο άκλθμα. 

Το 1999 ςυγχρόνωσ με το χορό ξεκίνθςε να αςχολείται και με το τζνισ με 

αναπθρικό αμαξίδιο. Συμμετείχε ςτο προολυμπιακό τουρνουά του 2000 ςτθν 

Κροατία -ζκτοτε αςχολείται αποκλειςτικά με το τζνισ ζωσ και ςιμερα. Το τζνισ 

τον κζρδιςε γιατί είναι ζνα άκλθμα που μπορείσ ιςάξια να παίξεισ με τον 



αντίπαλο ςου (με αναπθρία ι μθ). Θ μόνθ διαφορά με το τζνισ των ορκίων είναι 

ότι το μπαλάκι ςτουσ ακλθτζσ με αναπθρία ζχει τθν δεφτερθ αναπιδθςθ. Το 

2004 ςυμμετείχε ςε 8 τουρνουά και ςτθν ΡΑΑΟΛΥΜΡΛΑΔΑ του 2004 ςτθν Ακινα 

ϊσ ο μοναδικόσ Ζλλθνασ ακλθτισ ςτο τζνισ, κατζκτθςε τθν 33 κζςθ ςτουσ 64 

ακλθτζσ. Αποτζλεςμα των παραπάνω προςπακειϊν ιταν να μπει και δεφτεροσ 

ακλθτισ με αναπθρία ςτο τζνισ. 

 

 

Κϊςτασ Βαηοφρασ 

 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ:ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΞΙΦΑΚΙΑ 

 

1) Γιατί διαλζξατε να προπονιςετε το άκλθμα αυτό; 

Επειδι ο πατζρασ του είχε κατάςτθμα όπου πωλοφνταν είδθ ξιφαςκίασ και 

ιταν κάτι που το είχε δει από μικρόσ, ιταν ανεκακεν το όνειρο του γιατί 

όπωσ μασ είπε και ο ίδιοσ: “Ικελα να είμαι ζνασ από αυτοφσ που κα 

φζρουν ςτθν Ελλάδα αυτό το άκλθμα για τα άτομα με αναπθρίεσ”. 

2) Ποιεσ οι διαφοροποιιςεισ ςτον τρόπο προπόνθςθσ; 

Το άκλθμα είναι προςαρμοςμζνο για τα άτομα με αναπθρία, οι ακλθτζσ 

βρίςκονται ςε ςυνεχι ςτακερι απόςταςθ μεταξφ τουσ μιασ και το αμαξιδιο 



τουσ είναι ακινθτοποιθμζνο ςε ειδικζσ βάςεισ ςτο δάπεδο και θ μόνθ 

κίνθςθ που γίνεται είναι με τον κορμό τουσ. 

3) Τπάρχουν κάποια είδθ αναπθρίασ που κακιςτοφν αδφνατθ τθ ςυμμετοχι 

ςτο ςυγκεκριμζνο άκλθμα; 

Είναι πιο δφςκολο για τα άτομα που πάςχουν από εγκεφαλικι παράλυςθ θ 

τετραπλθγία αλλά και οι κωφοί και τα άτομα που δε βλζπουν ςυμμετζχουν 

ωσ νζεσ κατθγορίεσ. 

4) Πωσ επθρζαςε τθ ηωι ςασ θ ςυναναςτροφι ςασ με τα ςυγκεκριμζνα 

άτομα; 

 Διδάςκεται ο ίδιοσ από αυτό, αναπτφςςει νζεσ μεκόδουσ προπόνθςθσ και  

κανόνεσ θκικισ. 

5) Νιϊκετε ότι κάνετε λειτοφργθμα βοθκϊντασ τουσ να βελτιϊςουν τθν 

ποιότθτα τθσ κακθμερινότθτασ τουσ; 

Στα πλαίςια τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ, θ οποία υςτερεί ςε ςφγκριςθ με τα 

παγκόςμια δεδομζνα, απαντά πωσ ϋϋΝαιϋϋ, διότι ςυνειςφζρει ςτθν ιςότθτα 

όλων των ατόμων ςτθ χϊρα μασ. 

6) Πωσ επωφελείςτε εςείσ ο ίδιοσ ςυναιςκθματικά; 

Δθμιουργοφνται πλοφςια ςυναιςκιματα μζςω τθσ ςκλθρισ δουλειάσ. Οι 

ακλθτζσ του αγωνίηονται κακθμερινά ςε αντίξοεσ ςυνκικεσ και αποτελοφν 

παραδείγματα για τον ίδιο. 

7) Πωσ αντιλαμβάνεςτε τθν ψυχολογικι επίδραςθ του ακλιματοσ ςτουσ 

ακλθτζσ; Άλλαξε ο τρόποσ που αντιμετωπίηουν τθ ηωι; 

Θ ψυχολογικι επίδραςθ είναι πολφ ςθμαντικι, κάποια πράγματα ςτθ ηωι 

των ακλθτϊν του όςο και του ίδιου ζχουν αλλάξει για πάντα. 

8) Θα κζλατε να προςκζςετε κάτι ακόμα; 

Θ αναπθρία είναι μζροσ τθσ ηωισ. Οποιοςδιποτε μπορεί να αποκτιςει 

κάποιου είδουσ αναπθρία ανά πάςα ςτιγμι και πρζπει να πολεμά ο 

κακζνασ μασ για ιςότθτα και βελτίωςθ τθσ κοινωνίασ. Στο άκλθμα ζχει 

ςθμειωκεί μεγάλθ πρόοδοσ με τθν κατάκτθςθ του χάλκινου μεταλλείου ςε 

παγκόςμιο πρωτάκλθμα του 2010 και το χρυςό ςτο παγκόςμιο κφπελλο 

που διεξιχκθ ςτθ Γερμανία το 2012. Επιπλζον, αυξικθκε θ ςυμμετοχι 

παιδιϊν ακλθτϊν από 2(2004) ςε 20(2013). Στόχοσ τουσ είναι θ ανάπτυξθ 



του ακλιματοσ και θ προςζλκυςθ νζων παιδιϊν κακϊσ και θ κατάκτθςθ 

ενόσ ακόμα μεταλλείου ςτουσ Ραραολυμπιακουσ του ίο. 

(Κακ’ολθ τθ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ ο ίδιοσ δεν ςταματά λεπτό να 

παρακολουκεί τουσ ακλθτζσ του που αγωνίηονται!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η ΤΠΕΡΒΑΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΙΟΣΗΣΩΝ ΣΟΝ 

ΑΘΛΗΣΙΜΟ 

 ακλθτιςμόσ είναι ο χϊροσ τθσ ευγενοφσ άμιλλασ ςτον οποίο ο ακλθτισ 

γυμνάηει το ςϊμα, το μυαλό και καλλιεργεί τισ δεξιότθτζσ του ςε διάφορα 

ακλιματα. Δε ζχει ςχζςθ με τθν τυφλι βία, το ζγκλθμα, και τθν άνομθ 

ςυμπεριφορά και είναι δραςτθριότθτα ι οποία προςδιορίηεται με τουσ κανόνεσ 

που κζτει το κοινωνικό ςφνολο. Τόςο ο οργανωμζνοσ επαγγελματικόσ 

ακλθτιςμόσ όςο και ο μαηικόσ ακλθτιςμόσ προςφζρει ςτουσ κεατζσ και ακλθτζσ 

ποικίλα ςυναιςκιματα, όπωσ χαρά, αγωνία, ενκουςιαςμό. Πταν τθροφνται οι 

κανόνεσ που ζχουν κεςπιςτεί για τα ακλιματα και δεν μεταβάλλεται ο χϊροσ του 

ακλθτιςμοφ ςε πεδίο εκτόνωςθσ των κοινωνικϊν ςυγκροφςεων και ζκφραςθσ 

των κοινωνικϊν ανιςοτιτων και των αδιεξόδων περικωριοποιθμζνων ομάδων, 

τότε μιλάμε για υγιι ακλθτιςμό ςε μια υγιι κοινωνία. 

1) Ο μαηικόσ ακλθτιςμόσ, ι καλφτερα θ ακλθτικι δραςτθριοποίθςθ του 

κοινωνικοφ ςυνόλου είναι ςθμαντικόσ κεςμόσ γιατί οι πολίτεσ μποροφν να 

γυμνάηονται, να αςκοφνται και να γεφονται τθ χαρά τθσ άςκθςθσ και του 

ομαδικοφ παιχνιδιοφ. Σκοπόσ του μαηικοφ ακλθτιςμοφ είναι θ ςυμμετοχι 

ςτον αγϊνα ι το παιχνίδι και θ ομαλι κοινωνικοποίθςθ μζςα από ομαδικά 

κυρίωσ ακλιματα. Ο πολίτθσ ακλοφμενοσ μζςα από αυτι τθν διαδικαςία 

νιϊκει ενεργό μζλοσ του κοινωνικοφ ςυνόλου, εντάςςεται ομαλά ςτο 

κοινωνικό ςφνολο και ικανοποιεί τθν ανάγκθ του για ςυμμετοχικό παιχνίδι, 

επικοινωνία, και ανάπτυξθ των ικανοτιτων και δεξιοτιτων του. Θ χαρά 

ςτον μαηικό ακλθτιςμό δεν πθγάηει μόνο από τθ νίκθ αλλά από τθν 

ςυμμετοχι ςτον αγϊνα, τθν εκτόνωςθ μζςα ςτο παιχνίδι, τθν ευγενι 

άμιλλα και τθν άςκθςθ ςϊματοσ και μυαλοφ. 

2) Βία δεν παρατθρείται ςτον μαηικό ακλθτιςμό γιατί δεν υπάρχουν 

οργανωμζνοι οπαδοί οφτε αντικρουόμενα οικονομικά ςυμφζροντα ι 

πολιτικά παιχνίδια και παραςκινιο. Οι ακλθτζσ, δεν είναι πρωτακλθτζσ, 

ακλοφνται για τθ χαρά τθσ ςυμμετοχισ ςτο παιχνίδι, ςτον αγϊνα και για να 

αςκθκοφν. 

Ο 



3) Θ ανεργία, θ περικωριοποίθςθ, τα ναρκωτικά, οι μεγάλεσ κοινωνικζσ 

ανιςότθτεσ, θ φτϊχεια, το χαμθλό βιοτικό επίπεδο, θ ζλλειψθ ιδανικϊν, 

οραμάτων και θ ζκπτωςθ των αξιϊν είναι το κατάλλθλο περιβάλλον 

εκκόλαψθσ τθσ εγκλθματικότθτασ και βίασ. 

4) Ραράλλθλα θ ανκρωπιςτικι παιδεία και όχι μόνο θ εκπαίδευςθ με παροχι 

εξειδικευμζνων γνϊςεων, κα δϊςουν το υπόβακρο ςτον πολίτθ να κρίνει 

και να ενεργεί ελεφκεροσ από δεςμεφςεισ και πάκθ, με γνϊμονα το 

κοινωνικό ςυμφζρον. Θ καλλιζργεια τθσ αγάπθσ προσ τον πλθςίον, τθσ 

αλλθλεγγφθσ, τθσ αυτοκυςίασ, του αλτρουιςμοφ, των αξιϊν του 

χριςτιανιςμοφ χωρίσ υποκριςία, που κα αποδεικνφεται κακθμερινά από τθ 

δικι μασ υποδειγματικι ςυμπεριφορά κα οδθγιςει ςε μια καλφτερθ 

κοινωνία.  Το ςχολείο, θ οικογζνεια, το κράτοσ, το φιλικό και εργαςιακό 

περιβάλλον κα πρζπει να γίνουν κερμοκιπια καλλιζργειασ των αξιϊν που 

προκαλοφν τον ςεβαςμό ςτθν ανκρϊπινθ προςωπικότθτα.    

5) Τζλοσ, δεν μποροφμε να αποποιθκοφμε τισ προςωπικζσ μασ ευκφνεσ ωσ 

πολίτεσ και πρζπει να απαιτοφμε από τθν πολιτεία και τουσ φορείσ που 

διαπαιδαγωγοφν και διαμορφϊνουν ςυνειδιςεισ να λειτουργοφν 

υπεφκυνα ςεβόμενοι τουσ νόμουσ, το ςφνταγμα, το ανκρϊπινο πρόςωπο 

και τθν ανάγκθ όλων των πολιτϊν για αξιοπρεπι διαβίωςθ. Σε αυτό το 

πλαίςιο κα ευελπιςτοφμε για μια κοινωνία με λιγότερθ βία, με καλφτερθ 

παιδεία, με ελεφκερο και φίλακλο πνεφμα, δθλαδι διψαςμζνο για 

άκλουσ, ςτουσ πνευματικοφσ και ακλθτικοφσ ςτίβουσ. 

 

ΑΙΣΙΕ 

 

 Είναι αυτόδθλο πωσ ςτισ μικρζσ κλειςτζσ κοινωνίεσ ιδιαίτερα, το 

επίπεδο μόρφωςθσ και πνευματικισ καλλιζργειασ είναι αρκετά 

χαμθλό. Εξαιτίασ αυτοφ, οι νζοι βρίςκουν ενδιαφζρον ςτον 

ακλθτιςμό και ζχουν τθν ευκαιρία να διακρικοφν και εκείνοι, 

Ραράλλθλα, τα άτομα νεαρισ θλικίασ ζχουν περιςςότερο ελεφκερο 

χρόνο προκειμζνου να εξαςκθκοφν ςτο άκλθμα που επικυμοφν. 



ΤΝΕΠΕΙΕ 

 Θετικζσ 

 Οι νζοι αποκτοφν κοινωνικι και ςυνάμα οικολογικι ςυνείδθςθ. 

 Ο ακλθτιςμόσ ρυκμίηει τθ ςυμπεριφορά των αςχολουμζνων. 

 Ευαιςκθτοποιεί, αφυπνίηει και εξευγενίηει το άτομο. 

 Ενιςχφει και προφυλάςςει τθν υγεία του ατόμου και ολόκλθρου του 

λαοφ. 

 Συςφίγγει τισ ςχζςεισ των μελϊν τθσ κοινωνίασ και των εκνϊν για 

τθν ανάπτυξθ τθσ φιλίασ και τθ διατιρθςθ τθσ ειρινθσ. 

 Ρροβάλλει το κοινωνικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ. 

 Ο ακλθτιςμόσ ενιςχφει και ςτακεροποιεί τθν ικανότθτα και τθν 

ετοιμότθτα για κοινωνικι κακοριςμζνθ δράςθ. 

 Το άτομο μακαίνει τον κϊδικα τθσ κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ όπωσ 

προςαρμογι ςτισ απαιτιςεισ τθσ ομάδασ, αλλθλεγγφθ προσ τουσ 

ςυνακλθτζσ, ςυνεργαςία, ομαδικότθτα και ευγενι ςυναγωνιςμό. 

 Κοινωνικοποιεί και επανεντάςςει το άτομο ςτθν κοινωνία κατά τα 

δικά τθσ ςτερετυπικά πρότυπα. 

 Ο ακλθτιςμόσ επιτυγχάνει να διαμορφϊςει τθν προςωπικότθτα του 

ατόμου και να ςυμβάλει ςτθν ενίςχυςθ των φυςκικϊν ταλζντων του 

και δεξιοτιτων του. 

 Μακαίνει ςτον αςχολοφμενο τισ ζννοιεσ τθσ εργατικότθτασ, τθσ 

υπομονισ και τθσ αυτοςυγκζντρωςθσ. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Κακϊσ το άτομο παίηει ι ακλείται, διδάςκεται και αντιλαμβάνεται το 

νόθμα και τθ ςθμαςία τθσ ανκρωπιςτικισ παιδείασ,δθλαδι αρχϊν, αξιϊν 

και ιδανικϊν. Κατανοεί τθν ζννοια τθσ επίδοςθσ και γνωρίηει τθ ςθμαςία 

τθσ ςφγκρουςθσ και διζνεξθσ, με τον ίδιο τρόπο, τισ ίδιεσ ςυνκικεσ και 

επιπτϊςεισ, όπωσ ακριβϊσ γίνεται και ςτθν ευρφτερθ ομάδα τθσ 

κοινωνίασ.  

Ο χϊροσ του ακλθτιςμοφ χαρακτθρίηεται ωσ «μικρόκοςμοσ τθσ κοινωνίασ» 

κακϊσ αντικατοπτρίηει το ιςχφον κοινωνικοπολιτιςμικό πλαίςιο του 

ςυνόλου. Στθν ουςία ςυνιςτά ζναν ιδιαίτερο κοινωνικό κεςμό, κακϊσ 

περιλαμβάνει μια ςειρά κανόνων, ρόλων, προτφπων ςυμπεριφοράσ, 

ςτόχων και ςχζςεων μεταξφ των ατόμων που εμπλζκονται ςε ςχετικζσ 

δραςτθριότθτεσ, κανόνων και αξιϊν, που τον κακιςτοφν αυτόνομο 

ςφςτθμα.  

 

Ο ακλθτισ, είτε αγωνίηεται ςε ομαδικό άκλθμα, είτε ςε ατομικό, καλείται 

ςυνεχϊσ να κυςιάηει τισ προςωπικζσ επικυμίεσ και να λειτουργεί 

ςυλλογικά, προκειμζνου να μπορζςει θ ομάδα να κερδίςει, αφοφ, είναι 

ςτακερά παρϊν ο παράγοντασ “ ομάδα”. Ο ακλθτισ ςτον αγϊνα 

αιςκάνεται ςυνδεδεμζνοσ με τουσ ςυνακλθτζσ του, γι’ αυτό 

ςυμπαρίςταται ςτον κακζνα όπωσ μπορεί.  

Κατϋαυτόν τον τρόπο αρμόηει να λειτουργεί θ ςθμερινι κοινωνία, 

περικωριοποιϊντασ τα αιςκιματα του εγωιςμοφ και των προςωπικϊν 

πεποικιςεων του κακενόσ.    

 

"Το ποδόζθαιρο έγινε δημοθιλές επειδή θεωρείηαι ηέχνη, αλλά 

ηα γήπεδα πλέον γίνονηαι πεδία μάχης".                                               

  

Σόκρατες  

(ποδοςφαιριςτισ, γιατρόσ, φιλόςοφοσ, καλλιτζχνθσ, επαναςτάτθσ, 

πολιτικό ον, θγζτθσ, ριηοςπάςτθσ, ςτοχαςτισ) 
 

 



 

 

Ερμισ: ο προςτάτθσ του ακλθτιςμοφ 

 

 

 

 

Ο ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑ ΩΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΝΕΤΜΑΣΟ 
 

Σε πολλζσ χϊρεσ ςε όλο τον κόςμο, ο ακλθτιςμόσ, θ αναψυχι και το παιχνίδι 

βελτιϊνουν τθν υγεία - τόςο τθν ψυχικι όςο και τθν ςωματικι. Διδάςκουν 

ςθμαντικά μακιματα ηωισ για το ςεβαςμό, τθν θγετικότθτα και τθ ςυνεργαςία. 

Ρροωκοφν τθν ιςότθτα για όλουσ και γεφυρϊνουν τισ διαφορζσ μεταξφ των 

ανκρϊπων. 

 

 

 

Ραιδιά και ζφθβοι ςυχνά παραμερίηονται εξ αιτίασ ςωματικισ ι νοθτικισ 

αναπθρίασ ι εξ αιτίασ του ότι ηουν ςε περιοχζσ που μαςτίηονται από 

φτϊχεια, βία και ζνοπλεσ ςυγκροφςεισ ι διότι είναι κορίτςια. Χάνουν όχι 

μόνο τθν απλι χαρά του να περνοφν ευχάριςτα τα παιδικά τουσ χρόνια 



αλλά και ανεκτίμθτεσ δεξιότθτεσ που μπορεί να φζρει θ ςυμμετοχι ςτον 

ακλθτιςμό ςτθ ηωι τουσ. Συχνά είναι τα ίδια παιδιά που μζνουν εκτόσ 

γθπζδων που μζνουν και εκτόσ ςχολείου.Ο ακλθτιςμόσ μπορεί να 

αποτελζςει ζνα ιςχυρό μζςον για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ για όλουσ. Ο 

ακλθτιςμόσ βοθκά τα παιδιά με αναπθρία να αποκτιςουν αυτοπεποίκθςθ 

που μποροφν μετά να εφαρμόςουν ςε άλλουσ τομείσ τθσ ηωισ τουσ. Πταν 

θ προςοχι τουσ είναι ςυγκεντρωμζνθ ςτο να βάλουν ζνα γκολ ι ζνα 

καλάκι, οι ικανότθτεσ των παιδιϊν αποκτοφν ςθμαςία, όχι οι αναπθρίεσ. 

Πταν ςυνδυαςτεί με πλθροφόρθςθ για τθν υγεία, ο ακλθτιςμόσ μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί για να διδάξει κοινότθτεσ ςχετικά με τρόπουσ πρόλθψθσ 

αναπθριϊν και να τονίςει τθ ςθμαςία του εμβολιαςμοφ, τθσ ςωςτισ 

διατροφισ και τθσ χριςθσ ιωδιοφχου αλατιοφ.Ο ακλθτιςμόσ μπορεί να 

βοθκιςει να κορίτςια και τισ νεαρζσ γυναίκεσ να διεκδικιςουν τθ κζςθ 

τουσ ςτθν κοινωνία. Μπορεί να προςφζρει ςτα κορίτςια, που ςυχνά 

βρίςκονται κάτω από τρομερι πίεςθ να ξεκινιςουν ςεξουαλικι 

δραςτθριότθτα και γζννθςθ παιδιϊν νωρίσ, μια ευκαιρία να αςκιςουν 

μεγαλφτερο ζλεγχο ςτθ ηωι τουσ. Μπορεί να βοθκιςει τα κορίτςια να 

αποκτιςουν ςεβαςμό για το ςϊμα τουσ και να αναπτφξουν αυτό-εκτίμθςθ. 

Τουσ επιτρζπει να δθμιουργιςουν φιλίεσ. Διδάςκει ςτα κορίτςια τθν 

αυτάρκεια, τθν προςωπικι αυτονομία και τθν θγετικότθτα. 

Αμφιςβθτϊντασ το ςτερεότυπο ότι τα κορίτςια είναι πιο αδφναμα από τα 

αγόρια, ο ακλθτιςμόσ εκκζτει τα κορίτςια ςε γυναικεία πρότυπα κάνοντασ 

τουσ ςτόχουσ ςε άλλουσ τομείσ τθσ ηωισ τουσ να φαίνονται εφικτοί. 

 

 



Η ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ 

Για τθν παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ κάνε κλικ εδϊ. 
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H ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

Για τθν παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ κάνε κλικ εδϊ. 

 
 

 
 

 
ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΒΙΑ 

 

Βία… 
…..ονομάηουμε τθ χρθςιμοποίθςθ ςωματικισ ι υλικισ δφναμθσ ι ψυχολογικισ 
πίεςθσ από κάποιο άτομο ι ομάδα για τθν επιβολι κζλθςθσ ι για 
καταναγκαςμό. Βία είναι θ ςτζρθςθ τθσ ελευκερίασ του άλλου. Θ βία 
εκδθλϊνεται με πολλζσ μορφζσ (ατομικι– ομαδικι, νόμιμθ–παράνομθ, 
επικετικι–αμυντικι, ςωματικι–ψυχολογικι). Απϊτεροσ ςκοπόσ τθσ βίασ είναι θ 
επιβολι. Θ χειρότερθ μορφι ομαδικισ βίασ είναι ο πόλεμοσ.  
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Βία ςτον ακλθτιςμό 

Θ βία ςτα γιπεδα, είναι κοινωνικό κζμα κι όχι ακλθτικό. Θ βία είναι ςυνικωσ 
προϊόν που παράγεται από τθν ανιςονομία, το αίςκθμα τθσ αδικίασ, τθν φτϊχεια 
και ενίοτε τθν καταπίεςθ. Καταρχάσ τα περιςςότερα από αυτά τα ςυναιςκιματα, 
τα νιϊκουμε εκτόσ από τθν κοινωνία και ςτον επαγγελματικό ακλθτιςμό, μόνο 
που εκεί ςυνυπάρχει και άλλοσ ζνασ κακόσ ςφμβουλοσ. 

Ο φανατιςμόσ και θ πολεμικι διάκεςθ που δθμιουργείται ςτα γιπεδα ζχοντασ 
δφο «ςτρατοφσ» με δικά τουσ ςφμβολα, χρϊματα, ικθ κι ζκιμα, που μάχονται 
μζςα ςτο χόρτο ι το παρκζ μζςω τρίτων. Οι ακλθτζσ, οι οποίοι αντιπροςωπεφουν 
τουσ «πολεμοχαρείσ» οπαδοφσ, ακλοφνται κι εκτονϊνονται. Οι απλοί 
παρατθρθτζσ όμωσ δεν καταφζρνουν πάντα να ξεδϊςουν μόνο μζςα από φωνζσ, 
χρειάηονται ζναν νζο τρόπο εκτόνωςθσ. Τότε γίνεται πιο εφκολο να βρίςεισ, να 
πετάξεισ κάτι ςτον αγωνιςτικό χϊρο ι ακόμα και να μπεισ μζςα. Το χειρότερο 
όμωσ, είναι όταν οι δφο αντίπαλεσ ανκρϊπινεσ μάηεσ βρεκοφν αντιμζτωπεσ και 
το πράγμα εφκολα ξεφεφγει. 

Δεν κα μείνω ςτα αποτελζςματα όμωσ, κα προςπακιςω να επικεντρϊςω το 
κείμενό μου ςτα αίτια τθσ οπαδικισ βίασ. 



Θ κοινωνία μασ δεν προβλζπω να αλλάηει ςφντομα προσ το καλφτερο. Αντικζτωσ 
παρατθρείται μια ςυνεχισ κακίηθςθ θκικϊν φραγμϊν κακϊσ και μια άρνθςθ για 
αφξθςθ ποιότθτασ ςτθν ηωι μασ. Τα οικονομικά προβλιματα που μαςτίηουν 
πλζον ολόκλθρο τον κόςμο, ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ των αιτιϊν τθσ 
βίασ που ανζφερα παραπάνω, ζτςι και οι αφορμζσ για εκτόνωςθ γίνονται ολοζνα 
και πιο αςιμαντεσ. 

Δυςτυχϊσ θ μθ ςωςτι κοινωνικοποίθςθ κάποιων ατόμων, κάνει τθν βία εφκολθ 
διζξοδο, μιασ και οι άνκρωποι αυτοί αφοφ δεν ζχουν βρει τθν κζςθ τουσ ςτον 
κόςμο αυτό, αντιλαμβάνονται λανκαςμζνα τθν καταξίωςθ ςτον κφκλο τουσ. Και 
εδϊ μπαίνουν ςτθν κουβζντα μασ οι ςφνδεςμοι, οι οποίοι αν μζνουν ςτθν 
προϊκθςθ τθσ οπαδικισ κουλτοφρασ και τθν ςτιριξθ ςτθν ομάδα τουσ, κα ιταν 
άψογοι, αλλά δυςτυχϊσ ςε αυτοφσ βρίςκουν καταφφγιο τα άτομα που 
προανζφερα. 

Θ βία δεν είναι ποτζ θ λφςθ και ςε μια ιδανικι και ιδεατι κοινωνία, ςε μια τζτοια 
άλλωςτε ίςωσ να μθν υπιρχε καν. Το κακό όμωσ είναι πωσ ςε όλθ τθν ιςτορία τθσ 
ανκρωπότθτασ ζπαιηε ςθμαντικό ρόλο. Είναι τελικά ςτο DNA μασ και απλά 
ψάχνουμε αφορμι να τθν εκφράςουμε; Ι μιπωσ πρζπει να αποδεχτοφμε πωσ 
ιδανικζσ πολιτείεσ δεν υπάρχουν και πικανότατα δεν κα υπάρξουν ποτζ; Ππωσ 
και να χει, αυτό που κυρίωσ μασ ξεχωρίηει από άλλα ηϊα είναι θ ςκζψθ. Και 
πρζπει να ςκεφτόμαςτε πωσ είναι αδιανόθτο, παράλογο και θλίκιο να 
χτυπιόμαςτε ι να ςκοτωνόμαςτε επειδι απλά υποςτθρίηουμε κάτι διαφορετικό 
από κάποιουσ άλλουσ. Ο ακλθτιςμόσ είναι μια όμορφθ και υγιισ αςχολία, ακόμα 
κι όταν απλά τον παρακολουκοφμε. Τα ομαδικά ακλιματα ζχουν φτιαχτεί με 
τζτοιο τρόπο που μασ ξυπνάνε πολεμικά αιςκιματα, αλλά επαναλαμβάνω, πωσ 
ζχουμε τθν δυνατότθτα να ξεχωρίςουμε πότε πρζπει να πολεμάμε και πότε απλά 
να απολαμβάνουμε ζνα κζαμα. 

Εν κατακλείδι δεν μπορϊ να βρω τρόπο να μθν υπάρχει βία γενικά, μπορϊ να πω 
όμωσ πωσ υπάρχουν τρόποι να λείψουν τα φαινόμενα αυτά από τα γιπεδα. Π, τι 
και να γίνει, πάντα κάποιοι κα ψάχνουν για αφορμζσ να χτυπθκοφν μεταξφ τουσ, 
απλά πρζπει οι άνκρωποι που κατζχουν υψθλζσ κζςεισ ςτον ακλθτιςμό να βρουν 
τρόπο να απομακρφνουν όχι τουσ ανκρϊπουσ, αλλά τισ κακζσ ςυνικειεσ από 
αυτό που αγαπάμε. 
Θ πολιτεία είναι αυτι που πρζπει να βρει τρόπουσ ϊςτε να γίνει πράξθ κάτι 
τζτοιο, είναι όμωσ γνωςτό πλζον, πωσ οι εκάςτοτε κυβερνϊντεσ χρειάηονται ζνα 
κζντρο εκτόνωςθσ για τον λαό. 



ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΧΟΤΛΙΓΚΑΝΙΜΟΤ  
 

Ο  χουλιγκανιςμόσ λζγεται ότι ξεκίνθςε ςτθν Αγγλία ςτα τζλθ το 19ου 
αιϊνα, όταν άνκρωποι που χαρακτθρίηονταν ςκλθροί προκαλοφςαν  
αναταραχζσ.Τθν δεκαετία του 1960 ο χουλιγκανιςμόσ ζγινε πολφ ςοβαρό  
πρόβλθμα. Αυτό οδιγθςε τθν Αγγλικι Κυβζρνθςθ να φτιάξει ζναν νόμο  
ο οποίοσ απαγόρευε τθν είςοδο αυτϊν των ατόμων ςτουσ αγωνιςτικοφσ  
χϊρουσ επίςθσ θ αςτυνομία κα ςυλλάμβανε όποιον  φίλακλο που  
ζμοιαηε με  skinheands    ι φοροφςε φκθνά ροφχα με αποτζλεςμα οι  
χοφλιγκανσ να αλλάξουν ςτιλ ςτα ροφχα και να φοροφν ακριβά και  
επϊνυμα ροφχα.Οι Αγγλοι και οι Γερμανοί οπαδοί είχαν μια  
μακροχρόνια αντιπαλότθτα  που  κορυφϊκθκε ςτα τζλθ του 1980 με  
αποτζλεςμα να ζχουν τθν χειρότερθ φιμθ μζχρι τα τζλθ του 1990. 
 
Αίτια χουλιγκανιςμοφ 
 

 Θ εμπορευματοποίθςθ και τα αρνθτικά τθσ παρεπόμενα .Οι οικονομικά 
ιςχυροί παράγοντεσ χρθςιμοποιοφν τουσ ακλθτικοφσ ςυλλόγουσ ωσ εταιρίεσ   
οικονομικισ φφςθσ. Ζτςι οπαδοποιοφν τουσ φιλάκλουσ που λειτουργοφν ωσ 
αιχμι του δόρατοσ των επιδιϊξεων τουσ. Επίςθσ ελζγχουν μζροσ του 
ακλθτικοφ τφπου που προκαλεί το φανατιςμό. 
 

 Θ αποξζνωςθ, το άγχοσ οι δυςμενείσ κοινωνικζσ ςυνκικεσ τθσ εποχισ 
αςκοφν επιρροι ςτον ψυχιςμό του ανκρϊπου που επιηθτεί τθν εκτόνωςι 
του και μζςα ςτουσ ακλθτικοφσ χϊρουσ. 

 

 Θ κρίςθ τθσ οικογζνειασ και του ςχολείου με αποτζλεςμα τα άτομα να μθ 
λαμβάνουν ανκρωπιςτικι παιδεία, ςφαιρικι μόρφωςθ , για να αμφνονται 
ςε φαινόμενα ςυρμοφ όπωσ ο χουλιγκανιςμόσ. 

 

 Αρνθτικά πρότυπα από τα μζςα ενθμζρωςθσ, για να αμφνονται ςε 
φαινόμενα ςυρμοφ όπωσ ο χουλιγκανιςμόσ. 
 

 Αρνθτικά πρότυπα από τα μζςα ενθμζρωςθσ, που ενιςχφουν το φανατιςμό 
και τθν επικετικότθτα. Θρωποίθςθ χουλιγκανιςμοφ, υπερβολι ςκθνϊν βίασ. 

 



 Αςτικοποίθςθ , κρίςθ ςχζςεων ,απεγνωςμζνθ αναηιτθςθ επικοινωνίασ ςτθν 
«ομάδα» εφκολθ λοιπόν θ  μαηοποίθςθ  και θ οχλοποίθςθ. 

 

 Σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλιματα, ανεργία, αναξιοκρατικά 
φαινόμενα, ανεπαρκισ πρόνοια, αποκαρδιϊνουν τουσ πολίτεσ και κυρίωσ 
τουσ νζουσ, οδθγϊντασ τουσ ςτθν αντίδραςθ και τισ αντικοινωνικζσ 
εκδθλϊςεισ. 

 

 Θ κρίςθ αξιϊν, θ κατάρρευςθ προτφπων, θ θκικι χαλάρωςθ. 

 

 Θ κυριαρχία του υλιςτικοφ, καταναλωτικοφ πνεφματοσ, θ κεοποίθςθ του 
χριματοσ, θ επικράτθςθ ςυμφερόντων και ςκοπιμοτιτων. Οι χοφλιγκανσ 
αντιδροφν ςε μια τζτοια κοινωνία. 

 

 Θ ομάδα λειτουργεί ςτθ ςυνείδθςθ του νζου ωσ ςφμβολο, υποκατάςτατο 
ιδεολογίασ. Αυτι θ ιδεολογικι ςτράτευςθ του νζου ενιςχφει τθν 
οπαδοποίθςθ και το φανατιςμό του. 

 

 

 

 

         

http://2.bp.blogspot.com/-CVwRiGx8bOI/UK0R4XRspWI/AAAAAAAAAEk/VOq7sXULhWs/s1600/1239812493_football-factory-11.j
http://1.bp.blogspot.com/-AHaF3-OxsUY/UK0QNx9NLSI/AAAAAAAAAEM/rVA1udlmRoQ/s1600/hooligan+(1).j


 

 

Οι πιο πάνω εικόνεσ είναι ςκθνζσ χουλιγκανιςμοφ. 

Κάποιοι άνκρωποι αναγκάηονται να ςυμπεριφζρονται βίαια και να είναι 
χοφλικανσ γιατί ζτςι ζχουν μάκει από πολφ μικρά παιδιά από τουσ γονείσ τουσ. 

Αυτό το ερωτθματολόγιο πρζπει να απαντθκεί από εςάσ. Κα ανοίξετε το 
πρόγραμμα τθσ Word και κα απαντιςετε τισ πιο πάνω ερωτιςεισ βάηοντασ 
όνομα και επίκετο. Ακολοφκωσ κα τισ κάνετε εκτφπωςθ και κα μου τισ δϊςετε. 

Ερωτθματολόγιο 

Ερϊτθςθ 1 
Ραρακολουκείτε αγϊνεσ ποδοςφαίρου , καλακόςφαιρασ , πετόςφαιρασ κτλ ; 
 
Ερϊτθςθ 2 
Αν ναι , πόςεσ φορζσ ζγιναν επειςόδια εντόσ του αγωνιςτικοφ χϊρου; 
 
Ερϊτθςθ 3 
Γνωρίηετε τισ τιμωρίεσ που ζχουν αυτοί οι άνκρωποι που προκάλουν αυτά τα επειςόδια; 
 
Ερϊτθςθ 4 
Νομίηετε ότι τθροφνται από τθν Ελλθνικι Αςτυνομία; 
 
Ερϊτθςθ 5 
Κατά τθν γνϊμθ ςασ πρζπει να δθμιουργθκοφν νζοι νόμοι για τθν αντιμετϊπθςθ αυτϊν των 
γεγονότων; 
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Η ΣΡΑΓΩΔΙΑ ΣΟ ΚΑΡΑΙΚΑΚΗ 
 

Θμερομθνία: 8 Φεβρουαρίου 1981  
Τοποκεςία: Στάδιο Γεϊργιοσ Καραϊςκάκθσ, Ρειραιάσ  
Απϊλειεσ: 21  
Τθν Κυριακι 8 Φεβρουαρίου 1981 και ϊρα 20.50 τα τθλεοπτικά δίκτυα τθσ 
χϊρασ  
διακόπτουν το πρόγραμμά τουσ για να μεταδϊςουν ζνα δυςάρεςτο γεγονόσ.  
Στο γιπεδο Καραϊςκάκθ, όπου διαδραματιηόταν το ντζρμπι μεταξφ Ολυμπιακοφ 
και  
ΑΕΚ, είχαμε ζνα τραγικό ςυμβάν.  21 άτομα ςκοτϊκθκαν κι εκατοντάδεσ άλλα  
τραυματίςτθκαν λίγο πριν τθν λιξθ του αγϊνα. Στο γιπεδο βρίςκονταν 
περιςςότεροι  
από 35.000 κεατζσ. Στο 84’ κι ενϊ ο Βαμβακοφλασ ςκόραρε το τελευταίο τζρμα,  
κάποιοι φίλακλοι βιάςτθκαν να πανθγυρίςουν και να δουν από κοντά τα είδωλά 
τουσ,  
με αποτζλεςμα ςχεδόν όλθ θ Κφρα 7 να προςπακεί να μετακινθκεί προσ τθ 
Κφρα 1.   
Ζνασ από τουσ κεατζσ γλιςτρά και κατρακυλά ςτα ςκαλιά φτάνοντασ ςτθν πόρτα.  
Κατεβαίνοντασ οι φίλακλοι ζπεφταν ο ζνασ πάνω ςτον άλλο, αφοφ δε 
μποροφςαν να δουν τι γινόταν πιο μπροςτά. Επικρατεί πανικόσ. Οι μπροςτινοί 
προςπακοφςαν να φωνάξουν ςε αυτοφσ που βρίςκονταν πίςω να υποχωριςουν. 
Δυςτυχϊσ οι φίλακλοι ζπεςαν κι άρχιςαν να καταπλακϊνονται μεταξφ τουσ 
κακϊσ θ πόρτα ιταν κλειςτι, και ζτςι ο κόςμοσ εγκλωβίηεται, οι φίλακλοι 
καταπλακϊκθκαν μεταξφ τουσ. 
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Προτάςεισ αντιμετϊπιςθσ του φαινομζνου  

 

 Θ οικογζνεια και το ςχολείο οφείλουν να μεταλαμπαδεφςουν μζςω του 
διαλόγου τισ κατάλλθλεσ αξίεσ ςτα παιδιά. Με τθν ανκρωπιςτικι παιδεία, 
τθν ςφαιρικι μόρφωςθ, τθν πολφπλευρθ καλλιζργεια οι νζοι κα αναπτφξουν 
ενδιαφζροντα , κα διοχετεφςουν τθν ενεργθτικότθτά τουσ ςε πιο υγιείσ 
τρόπουσ ζκφραςθσ. Καλλιζργεια φίλακλου πνεφματοσ ,ικουσ και ευγζνειασ. 
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 Τα μζςα ενθμζρωςθσ πρζπει να προβάλλουν υγιι πρότυπα , να πάψουν να 
φανατίηουν τουσ φιλάκλουσ ,όταν ενιςχφουν το διάλογο και ςυντελοφν ςτθ 
διευκζτθςθ των διαφόρων ηθτθμάτων μζςα από δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ. 

 

 Το κράτοσ οφείλει να διαφοροποιιςει το χαρακτιρα του ακλθτιςμοφ. 
Εραςιτεχνοποίθςθ των λαϊκϊν ακλθμάτων, ενίςχυςθ μαηικοφ λαϊκοφ 
ακλθτιςμοφ, αποεμπορευματοποίθςι του. Επίςθσ απαιτείται ςυςτθματικι 
προςπάκεια επίλυςθσ κοινωνικο-οικονομικϊν προβλθμάτων που 
απαςχολοφν τουσ πολίτεσ , ϊςτε να αποτρζπονται αντικοινωνικζσ 
εκδθλϊςεισ , όπωσ ο χουλιγκανιςμόσ. 

 

 Ο πολίτθσ οφείλει να ςυνειδθτοποιιςει ότι πρζπει να λειτουργεί  ωσ 
φίλακλοσ–ακλοφμενοσ και όχι ωσ πακθτικόσ δζκτθσ, καταναλωτισ 
κεάματοσ. 

 

 

                 υνολικι εκτίμθςθ 

 

 Θ παιδεία είναι θ αςφαλιςτικι δικλείδα για τθν προςταςία τθσ κοινωνίασ 
από αντικοινωνικά φαινόμενα, όπωσ ο χουλιγκανιςμόσ. Μόνο μορφωμζνα, 
ευαιςκθτοποιθμζνα άτομα γίνονται πολίτεσ αφυπνιςμζνοι που δεν 
περικωριο-ποιοφνται  αλλά επιχειροφν μζςα από τισ κοινωνικζσ διεργαςίεσ  
να διεκδικιςουν τα δικαιϊματά τουσ και να βελτιϊςουν τθν κοινωνία. 
Μόνο μορφωμζνα άτομα ςυμπεριφζρονται με ςεβαςμό ςτο ακλθτικό 
ιδεϊδεσ και αναδεικνφουν τθν αξία και τθν προςφορά του ακλθτιςμοφ 
ςτθν ανκρϊπινθ ηωι.  

Σο χρονικό του ραντεβοφ του κανάτου - Δείτε τα πρωτοςζλιδα τθσ επόμενθσ 
μζρασ 

Ιταν 29 Μαρτίου 2007. Ακριβϊσ πριν από 7 χρόνια όταν ο Μιχάλθσ Φιλόπουλοσ, 

ζνασ οπαδόσ του Ρανακθναϊκοφ ζπεφτε νεκρόσ ςτθ λεωφόρο Λαυρίου ςτο φψοσ 

τθσ Ραιανίασ. 

Ο 22χρονοσ οπαδόσ του τριφυλλιοφ μαχαιρϊκθκε μζχρι κανάτου από τουσ 

οπαδοφσ του Ολυμπιακοφ. Μαχαιρϊκθκε κατά τθ διάρκεια ενόσ 



προγραμματιςμζνου ραντεβοφ κανάτου, όπωσ λζνε τισ ςυμπλοκζσ μεταξφ 

οπαδϊν, μεταξφ των δφο αιωνίων. Θ φωτογραφία άλλωςτε που βγικε ςτο φωσ 

τθσ δθμοςιότθτασ και τον ζδειχνε αιμόφυρτο να κείτεται ςτο οδόςτρωμα ζκανε 

το γφρο του κόςμου προκαλϊντασ ςωρεία αντιδράςεων αλλά και δίνοντασ το 

ζναυςμα, κατά κάποιο τρόπο, προκειμζνου να αρχίςουν οι ζρευνεσ για τα 

προγραμματιςμζνα ραντεβοφ κανάτου. 

 

Θ δολοφονία του προκάλεςε μεγάλθ αναςτάτωςθ ςτθ χϊρα μασ αλλά 

πυροδότθςε τουσ αςτυνομικοφσ να αρχίςουν μία μεγάλθ ζρευνα για τουσ 

οργανωμζνουσ οπαδοφσ. 

 

Σο παιχνίδι βόλεϊ των γυναικϊν και το ραντεβοφ κανάτου 

 

Ζνα παιχνίδι βόλεϊ γυναικϊν μεταξφ Ρανακθναϊκοφ και Ολυμπιακοφ είχε 

προγραμματιςτεί να λάβει χϊρα ςτισ 29 Μαρτίου 2007 ςτθν Ραιανία, για το 

κφπελλο. Δεδομζνου ότι αυτό ιταν μια εκδιλωςθ των γυναικϊν, δεν υπιρχε 

μεγάλθ αςτυνομικι δφναμθ ςτθν περιοχι. Το αποτζλεςμα ιταν οργανωμζνοι και 

μθ οπαδοί (αλλά και χοφλιγκαν) και από τισ δφο πλευρζσ βρικαν τθν ευκαιρία να 

οργανϊςουν μια μεγάλθσ κλίμακασ ςφγκρουςθ που δεν μποροφςε να εμποδίςει 

κανείσ. Υπολογίηεται ότι 400 άτομα ιξεραν για το ραντεβοφ που είχαν δϊςει οι 

οπαδοί των αιωνίων. 

 

Οι οπαδοί του Ρανακθναϊκοφ ςυγκεντρϊκθκαν ςτο Χαλάνδρι ενϊ του 

Ολυμπιακοφ ςτον Ρειραιά. Και ζτςι ζφταςαν ςτθν Ραιανία όπου μετά τισ 

ακατάπαυςτεσ ςυγκροφςεισ ζπεςε νεκρόσ ο Μιχάλθσ Φιλόπουλοσ. 

 

Θ αςτυνομία αντζδραςε γριγορα και ζκανε εφόδουσ ςε πολλά κλαμπ οπαδϊν με 

αποτζλεςμα τθν κατάςχεςθ όπλων ναρκωτικϊν κ.ά. ενϊ πριν από λίγο καιρό τα 

άτομα που είχαν εντοπιςτεί από τθν αςτυνομία για τθ δολοφονία του, 

δικάςτθκαν και τουσ επιβλικθκαν «βαριζσ καμπάνεσ». 

 

 



Δείτε τα πρωτοςζλιδα των ακλθτικϊν εφθμερίδων τθσ επόμενθσ 

θμζρασ τθσ δολοφονίασ του Μιχάλθ Φιλόπουλου 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΟΙ ΒΑΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ ΣΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩ ΑΤΣΟΙ ΕΠΙΣΤΓΧΑΝΟΝΣΑΙ ΣΟ 

ΠΛΑΙΙΟ ΕΝΟ ΙΔΕΑΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ  

Σκοπόσ τθσ φυςικισ αγωγισ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ είναι να ςυμβάλλει 

κατά προτεραιότθτα ςτθ ςωματικι ανάπτυξθ των μακθτϊν και παράλλθλα να 

βοθκιςει ςτθν ψυχικι και πνευματικι τουσ καλλιζργεια κακϊσ και ςτθν 

αρμονικι ζνταξθ τουσ ςτθν κοινωνία. Ρροτεραιότθτα ζχει θ ανάπτυξθ των 

κινθτικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν και μζςω αυτϊν θ καλλιζργεια των φυςικϊν 

τουσ ικανοτιτων και θ ενίςχυςθ τθσ υγείασ τουσ. Ακόμα, ςκοπόσ τθσ φυςικισ 

αγωγισ πρζπει να ενςωματϊνει τα κυριότερα ςτοιχεία του ςκοποφ τθσ 

εκπαίδευςθσ τα οποία είναι το διανοθτικό, το ψυχικό, το ςωματικό και το 

κοινωνικό. Σε ευρφτερο πλαίςιο, ο ακλθτιςμόσ ςυμβάλλει αποφαςιςτικά ςτθν 

ςφςφιγξθ των διανκρϊπινων ςχζςεων και προωκεί τθν ανκρωπιςτικι παιδεία, 



δθλαδι αρχζσ, αξίεσ και ιδανικά. Επιπροςκζτωσ, ο ακλθτιςμόσ είναι γζφυρα για 

τουσ λαοφσ και είναι θ αφορμι για τθν ανταλλαγι πολιτιςμικϊν και εκνικϊν 

καταβολϊν. Ραράλλθλα, εκτόσ από τον πολιτιςμό και τθν κουλτοφρα ενιςχφει και 

τισ αξίεσ τθσ ομαδικότθτασ, τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ ευγενοφσ άμιλλασ. Το 

μάκθμα τθσ φυςικισ αγωγισ ςτα ςχολεία ξετυλίγει ςταδιακά το κουβάρι του 

ακλθτιςμοφ, που επθρεάηει τισ κοινωνικζσ, οικονομικζσ, πολιτικζσ και 

πολιτιςτικζσ ςυνκικεσ. 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

Θ Φυςικι Αγωγι, ωσ ζννοια και πρακτικι,  περιλαμβάνει όλεσ τισ μορφζσ και τα 

είδθ άςκθςθσ του ςϊματοσ με ςτόχο τθν ιςόρροπθ ψυχοςωματικι ανάπτυξθ του 

ατόμου. Ζχει υποςτθριχτεί ότι ο όροσ Φυςικι Αγωγι, που κακιερϊκθκε με βάςθ 

τισ κζςεισ και αντιλιψεισ του ουςςϊ για τθν εκπαίδευςθ των νζων, δεν 

κακορίηει με ςαφινεια τθ φφςθ, τθν ιδιομορφία και τα όρια ενόσ χϊρου που 

τείνει να καλφψει κάκε μορφι φυςικισ δραςτθριότθτασ που χρθςιμοποιεί, ωσ 

μζςο, τθν ανκρϊπινθ κίνθςθ. Για το λόγο αυτό ζχουν προτακεί για τθν 

αντικατάςταςθ ι ςυμπλιρωςι του αντίςτοιχα, οι όροι Κινθςιολογία, Ακλθτικι 

Επιςτιμθ, Επιςτιμθ τθσ Ακλθτικισ Κίνθςθσ κ.ά.  

Ο όροσ φυςικι Αγωγι είναι ςχετικά νζοσ, εναρμονιηόμενοσ με τθ διεκνι 

ορολογία (Physical Education), ενϊ ο όροσ Γυμναςτικι, που χρθςιμοποιικθκε για 

μεγάλο χρονικό διάςτθμα ςτον ελλθνικό και ευρφτερο χϊρο, είναι πολφ παλιόσ 

και ανάγεται ςτθν κλαςικι αρχαιότθτα. Στθν αρχαιοελλθνικι του εκδοχι ςιμαινε 

το ςφνολο των ανκρϊπινων κινθτικϊν δραςτθριοτιτων, ςωματικζσ αςκιςεισ και 

ακλιματα, ωσ μζςων «ςφαιρικισ» παιδευτικισ αγωγισ. Ο περιοριςμόσ, όμωσ, 

τθσ ςθμαςίασ του ςε ζνα ςφνολο αςκιςεων χάριν τθσ ορκοςωμίασ, τθσ 

ςωματικισ δφναμθσ και τθσ υγείασ με τθν ειςαγωγι των διαφόρων ςυςτθμάτων 

ςτα νεότερα χρόνια, οδιγθςε ςτθν αντικατάςταςι του. 

Είναι γνωςτό ότι ο ςκοπόσ τθσ παιδείασ είναι απόρροια φιλοςοφικισ αναηιτθςθσ 

με βάςθ τισ ιςχφουςεσ ανάγκεσ, τισ αξίεσ και τισ ιδεολογικζσ τάςεισ ιςτορικά 



προςδιοριςμζνων κοινωνικϊν και πολιτικϊν ςυςτθμάτων. Θ πορεία τθσ φυςικισ 

Αγωγισ ςτουσ νεότερουσ χρόνουσ δεν είναι άμοιρθ των γενικότερων κοινωνικϊν 

και ιςτορικϊν διεργαςιϊν που ζλαβαν χϊρα ςτθν Ελλάδα από τθν 

ανεξαρτοποίθςθ του Ελλθνικοφ κράτουσ μζχρι και ςιμερα.  

Με τθ δθμιουργία του ελλθνικοφ Ζκνουσ-κράτουσ θ ςθμαςία τθσ άςκθςθσ του 

ςϊματοσ προςανατολιςμζνθ ςτθν υγεία και τθν ιςχυροποίθςθ του ςϊματοσ, 

ςυντθροφςε τισ αντιλιψεισ και τισ επιταγζσ του «λογιωτατιςμοφ και του 

αςκθτιςμοφ». Στα Βαςιλικά Διατάγματα τθσ 6θσ Φεβρουαρίου 1834 και 31 

Δεκεμβρίου 1836 περί δθμοτικϊν ςχολείων και Ελλθνικϊν ςχολείων και 

γυμναςίων αντίςτοιχα, κεςπίηεται δίωρθ διδαςκαλία τθν εβδομάδα για το 

μάκθμα τθσ Γυμναςτικισ ςτο δθμοτικό ςχολείο, ενϊ ςτα Ελλθνικά ςχολεία το 

αντικείμενο τθσ Γυμναςτικισ περιορίηεται ςτο διάςτθμα τθσ ανάπαυςθσ των 

μακθτϊν από τα άλλα μακιματα ι ςε θμζρεσ διακοπισ. Από τθν άλλθ πλευρά, 

ςτα Γυμνάςια, γίνεται μετά το πζρασ των άλλων μακθμάτων και κατά τουσ 

κερινοφσ μινεσ. Οι διεργαςίεσ που ςυντελοφνται ςτθ Δφςθ ςτα τζλθ του 19ου 

αιϊνα με τον επαναπροςδιοριςμό του ρόλου των αρχαίων Ελλθνικϊν αγϊνων 

ςτο ςφγχρονο κόςμο ςυνζβαλαν ςταδιακά ςτθν «ανατολι τθσ γυμναςτικισ 

θμζρασ». Δφο ςθμαντικά γεγονότα ςφραγίηουν αυτιν τθν περίοδο. Το πρϊτο 

αφορά ςτον κανονιςμό λειτουργίασ του γυμναςτθρίου Ακθνϊν (1874) και το 

δεφτερο ςυνδζεται με τθν ανάκεςθ του μακιματοσ τθσ γυμναςτικισ του 

Διδαςκαλείου τθσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ ςτον Λ. Φωκιανό κακϊσ και με τθν 

ειςαγωγι τθσ γυμναςτικισ ωσ υποχρεωτικοφ μακιματοσ ςτα γυμνάςια (1878). 

Τα δφο αυτά γεγονότα είχαν ωσ αποτζλεςμα τθν αναβάκμιςθ τθσ γυμναςτικισ 

ςτθ ςχολικι εκπαίδευςθ, κακϊσ επίςθσ και του ακλθτιςμοφ γενικότερα 

δεδομζνου ότι ο Φωκιανόσ ανζλαβε τθν εκγφμναςθ των ακλθτϊν και τθ 

προετοιμαςία τουσ ωσ διευκυντισ του κεντρικοφ γυμναςτθρίου. Μετά από δυο 

χρόνια (1880), ορίηονται, για κάκε τάξθ, τρεισ ϊρεσ εβδομαδιαίωσ για το μάκθμα 

τθσ γυμναςτικισ, ενϊ παράλλθλα διορίηεται ζνασ γυμναςτισ για κάκε γυμνάςιο. 

Για τθν κατάρτιςθ των πρϊτων γυμναςτϊν λειτοφργθςε ανεπίςθμα προςωρινι 

ςχολι ςτθν οποία φοίτθςαν οι πρϊτοι πτυχιοφχοι του Διδαςκαλείου. Ζτςι, θ 

γυμναςτικι αποςυνδζεται ςταδιακά από το ςτρατιωτικοφ χαρακτιρα 

προςανατολιςμό τθσ. 



Θ ςτρατιωτικι αντίλθψθ περί γυμναςτικισ επανακάμπτει με το προτεινόμενο 

ςχζδιο νόμου, "Ρερί ενιαίασ οργανϊςεωσ τθσ ςωματικισ αγωγισ και τθσ 

ςτρατιωτικισ προπαιδεφςεωσ κακ' άπαν το κράτοσ", που υποβλικθκε το 1925. 

Δίπλα ς' εκείνουσ που ζβλεπαν και βλζπουν τθν άςκθςθ ωσ χάςιμο χρόνου, "τουσ 

μακθτζσ ωσ υλικό για γραμματικοφσ", δεν ζπαψαν και αυτοί που εξακολουκοφν, 

ακόμα και ςιμερα, να βλζπουν το μακθτι ωσ μελλοντικό ςτρατιϊτθ. 

Οπωςδιποτε το μαχθτικό και αγωνιςτικό πνεφμα ενζχεται ςτθ Φυςικι Αγωγι και 

τον Ακλθτιςμό αλλά για να εξυπθρετιςει άλλουσ ςκοποφσ και ςτόχουσ.  

Οι ςχετικζσ προςπάκειεσ του νεοςφςτατου Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου (1964) για 

τθν αναμόρφωςθ του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ και τθν 

κατάργθςθ του ςουθδικοφ ςυςτιματοσ δεν ολοκλθρϊκθκαν εξαιτίασ ιςτορικϊν 

και πολιτικϊν γεγονότων με αποτζλεςμα τθν επάνοδο ςτο ςουθδικό ςφςτθμα. 

Με Βάςθ τθ μεταρρυκμιςτικι αυτι προςπάκεια ςτο προτεινόμενο Αναλυτικό 

Ρρόγραμμα του δθμοτικοφ ςχολείου, δόκθκε ζμφαςθ ςε παιδοκεντρικζσ 

μεκόδουσ διδαςκαλίασ και ςε παιγνιϊδεισ γυμναςτικζσ και ακλθτικζσ αςκιςεισ. 

Οι διακοπζσ, τα χάςματα και οι διάφορεσ ιδεολογικζσ αντιλιψεισ που ςυνόδευαν 

τα πιςωγυρίςματα και τισ υπαναχωριςεισ είχαν ωσ αποτζλεςμα τθν εφαρμογι 

διαφόρων ςυςτθμάτων με αποτζλεςμα να μθν υφίςταται ζνα ενιαίο ςφςτθμα 

Φυςικισ Αγωγισ. 

Τα επιςτθμονικά πορίςματα των ερευνϊν ςτθ Φυςικι Αγωγι και τον ακλθτιςμό 

κακϊσ και τα νζα ρεφματα που ιρκαν, ζςτω και με κακυςτζρθςθ από το 

εξωτερικό, βοικθςαν μια νζα γενιά κακθγθτϊν Φυςικισ Αγωγισ οι οποίοι 

αςχολικθκαν με τα Αναλυτικά Ρρογράμματα να διαμορφϊςουν μια 

ςυγκεκριμζνθ φιλοςοφία και να δϊςουν ςτθν Ελλθνικι Φυςικι Αγωγι για πρϊτθ 

φορά, ζνα Ελλθνοκεντρικό χαρακτιρα. 

Θ ςοβαρότερθ προςπάκεια που μπορεί να κεωρθκεί ςτακμόσ για τθν 

αναμόρφωςθ του Ρεριεχομζνου τθσ Φυςικισ Αγωγισ ςτο Δθμοτικό Σχολείο ζγινε 

το 1988. Αυτό το Αναλυτικό Ρρόγραμμα κατιργθςε τθ Σουθδικι Γυμναςτικι από 

το Δθμοτικό ςχολείο και ειςιγαγε ζνα περιεχόμενο με πολλαπλζσ κινθτικζσ και 

ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ. Δφο χρόνια αργότερα (1990) ςυντάχτθκε το 

Αναλυτικό Ρρόγραμμα του Γυμναςίου και του Λυκείου. Καταβλικθκε. Είχαν 



κζςει ωσ πρϊτο ςτόχο για το Δθμοτικό και το Γυμνάςιο τθν καλλιζργεια τθσ 

ακλθτικισ επιδεξιότθτασ των μακθτϊν και μζςω αυτισ τθν καλλιζργεια άλλων 

ςτόχων όπωσ τθσ υγείασ, ψυχικϊν χαρακτθριςτικϊν όπωσ θ κοινωνικοποίθςθ και 

θ αυτοεκτίμθςθ κακϊσ επίςθσ και γνωςτικϊν χαρακτθριςτικϊν. Για το Λφκειο, 

δόκθκε βαρφτθτα ςτο βιωματικό ςτόχο και ςτθ δια βίου άςκθςθ. Ζκτοτε, όλεσ οι 

αναμορφϊςεισ των Αναλυτικϊν προγραμμάτων ζγιναν με βάςθ αυτι τθ 

φιλοςοφία.  

Στθν τελευταία ανακεϊρθςθ, το 2003 προςετζκθ το ςτοιχείο τθσ 

διακεματικότθτασ με ςτόχο οι μακθτζσ κα αποκτιςουν μια ςφαιρικότερθ 

αντίλθψθ του κόςμου που τουσ περιβάλλει, γεγονόσ που κα βοθκιςει ςτθν 

ψυχικι και πνευματικι τουσ ολοκλιρωςθ.  

Ρζρα όμωσ από τα Αναλυτικά Ρρογράμματα ο μεγαλφτεροσ νεωτεριςμόσ που 

ζγινε ςτθ Φυςικι Αγωγι ςτθ χϊρα μασ είναι θ διδαςκαλία τθσ Φυςικισ Αγωγισ 

ςτθν Α/κμια εκπαίδευςθ αποκλειςτικά από εκπαιδευτικοφσ ειδικότθτασ Φυςικισ 

Αγωγισ. Μζχρι το 1983 θ διδαςκαλία τθσ φυςικισ Αγωγισ ςτθν Α/κμια 

εκπαίδευςθ γινόταν αποκλειςτικά από τουσ δαςκάλουσ γενικϊν μακθμάτων. Από 

το 1983 όμωσ αρχίηουν ςοβαρζσ προςπάκειεσ για τθν είςοδο των εκπαιδευτικϊν 

ειδικότθτασ Φυςικισ Αγωγισ ςτα δθμοτικά ςχολεία. Μια ακόμθ ςθμαντικι 

καινοτομία για τθ Φυςικι Αγωγι είναι θ ειςαγωγι του προγράμματοσ τθσ 

Ολυμπιακισ Ραιδείασ ςε όλα τα ςχολεία τθσ χϊρασ. Το πρόγραμμα αυτό 

ςτοχεφει ςτθν ανάδειξθ των θκικϊν και παιδαγωγικϊν ςτοιχείων του ακλθτιςμοφ 

και αποτελεί μιαπαγκόςμια καινοτομία με πρωτοπόρο τθ χϊρα μασ. 

Το πρόγραμμα τθσ Ολυμπιακισ Ραιδείασ ολοκλθρϊκθκε το ζτοσ 2005 και 

αντικαταςτάκθκε από το Ρρόγραμμα Καλλιπάτειρα με χρονικό ορίηοντα το 2005-

2008. Σκοπόσ του Ρρογράμματοσ είναι θ ενεργθτικι ςυμμετοχι των 

μακθτϊν/τριϊν κακϊσ και των εκπαιδευτικϊν με εμπειρία ςτθν Ολυμπιακι 

Ραιδεία, ςε προγράμματα που προβάλλουν και προωκοφν κζματα ιςότθτασ ςτθν 

κοινωνία, ανοχισ ςτθν διαφορετικότθτα και τον πολυπολιτιςμό και ενιςχφουν 

τθν ανάπτυξθ δθμοκρατικισ, ανοικτισ και ανεκτικισ κοινωνίασ ςτο πλαίςιο των 

Ολυμπιακϊν και ακλθτικϊν ιδεωδϊν. 

Για να δείτε ςχετικό βίντεο πατιςτε εδϊ. 

http://youtu.be/uHEUCnDEVDo


ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΙΜΟ ΕΝΑΝΣΙΟΝ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

Ο πρωτακλθτιςμόσ  είναι μια παρεξθγθμζνθ ζννοια. Ρρωτακλθτιςμόσ δεν είναι τίποτε άλλο 

παρά ακλθτιςμόσ με αγωνιςτικοφσ ςτόχουσ. 

Ρϊσ γίνεται αυτι θ μετάβαςθ από τον ακλθτιςμό ςτον πρωτακλθτιςμό; Πχι πάντωσ από τθ μια 

ςτιγμι ςτθν άλλθ. Γίνεται ςταδιακά και υπό προχποκζςεισ. Για τα παιδιά που ξεχωρίηουν μετά 

τα πρϊτα ςτάδια, αρχίηει από τουσ προπονθτζσ μια ολοζνα και πιο ςυςτθματικι προπόνθςθ. 

Στα παιδιά αρζςει αυτό,  γιατί όταν είναι καλοί ςε κάτι, αυτό το κάτι αυτόματα τουσ ελκφει, 

ζχουν κίνθτρο να το κάνουν. 

Θ διαχείριςθ λοιπόν τθσ κατάςταςθσ αυτισ και θ εφρεςθ τθσ ιςορροπίασ είναι το κλειδί για να 

απολαφςουν τα παιδιά τισ ευεργετικζσ επιδράςεισ του ακλθτιςμοφ και του πρωτακλθτιςμοφ 

που μερικζσ μόνο απ` αυτζσ αναφζρονται παρακάτω: 

 Αναπτφςςουν  τισ ςωματικζσ τουσ  ικανότθτεσ και αποκτοφν  καλι φυςικι 

κατάςταςθ. 

 Μακαίνουν ότι  "τα αγακά κόποισ κτϊνται". Θ επιτυχία ζρχεται ςαν αποτζλεςμα τθσ 

ςυςτθματικισ προςπάκειασ . 

 Μακαίνουν  ότι και θ ιττα και θ αποτυχία είναι μζςα ςτο παιχνίδι. Αυτό που δεν 

είναι ςτο παιχνίδι είναι θ παραίτθςθ. 

 Θ διαχείριςθ του άγχουσ είναι ζνα άλλο ςθμαντικό μάκθμα. Ρριν τουσ αγϊνεσ ι κατά 

τθ διάρκεια τουσ, το άγχοσ είναι πάντα παρόν και ςιγά-ςιγά τα  παιδιά μακαίνουν  να 

το διαχειρίηονται. 

 Μακαίνουν  ςτθν αυτοπεικαρχία που κα τουσ  ςυντροφεφει ςε όλθ τουσ  τθ ηωι. 

 Μακαίνουν  να διαχειρίηονται ςωςτά το χρόνο τουσ. 

 Μακαίνουν  να ηουν  ωσ ακλθτζσ ςε όλθ τουσ τθ ηωι. 

 

 

Για να δείτε ςχετικό βίντεο πατιςτε εδϊ. 

 

http://youtu.be/dJtNo0TWwwE


Η ΤΠΕΡΒΑΗ ΣΗ ΔΙΑΚΡΙΗ ΣΩΝ ΔΤΟ ΦΤΛΩΝ ΣΟΝ ΑΘΛΗΣΙΜΟ 

 

Είναι ςθμαντικό για τθν πρόοδο μιασ κοινωνίασ, τα μζλθ τθσ να είναι ιςότιμα, να 

ζχουν τισ ίδιεσ ευκαιρίεσ ςτθ ηωι. Τα δφο φφλα, άντρεσ και γυναίκεσ, αγόρια και 

κορίτςια, κα πρζπει να ςυνεργάηονται και να κάνει ο κακζνασ τθ δικι του 

προςπάκεια για να πετφχουν ζναν κοινό ςτόχο. 

Ο ακλθτισμός δεν ζχει φφλο… 

Ακλθτζς και ακλιτριες 

δίνουν τον καλφτερό τους 

εαυτό… 

Αγωνίηονται στοχεφοντας σε τιμθτικζς 

διακρίσεις, 

ν’ ανζβουν μαηί με τθ χϊρα τους 

στο ψθλότερο σκαλί 

του βάκρου! 

 

 

Για τθν παρουςίαςθ κάνε κλικ εδϊ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/JsQKOMau9LY


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1) Specialolympicshellas.gr 

2) Users.sch.gr/adanis/Seminars/EidikiAgogi/Panis.pdf 

3) Ke3010503ELC.pdf 

4) www.noesi.gr/node/328 

5) Ellines.com 

6) http://eid-theoskepasti- paf.schools.ac.cy/programmata.htm 

7) www.imlarisis.gr 

8) Phys-ed.blogspot.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σ Φ .  Δ Τ Ο Σ :  2 0 1 3 - 1 4  

Σ Φ Ο Λ Η Κ Ζ  Μ Ο Ν Α Γ Α :  Η δ ι ω τ ι κ ό  Γ ε ν ι κ ό  Λ ύ κ ε ι ο  Β .  Ε ώ η  

Τ Μ Ζ Μ Α :  Β ΄ 2   Λ Υ Κ Δ Η Ο Υ  

Τ Η Τ Λ Ο Σ   Δ Ρ Δ Υ Ν Ζ Τ Η Κ Ζ Σ  Δ Ρ Γ Α Σ Η Α Σ  
 

 

 

 

Ε Ρ Ω Σ Η Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ι Ο   

 

ΥΤΛΟ  ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΟ  

Αγόρι□Κορίτσι□ 

 

ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΠΡΟΥΙΛ ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΟ 

 

 Αθλείστε; Αν ναι, πόσες ώρες την εβδομάδα; 

10+      □  6-9       □  3-6      □  3-    □  καθόλου    □ 

  

 Παρακολουθείς αθλητικά γεγονότα; 

υνέχεια  □  Αρκετά συχνά  □  Μερικές φορές  □  πάνια  □  Ποτέ  □ 

 

1. ε ποιο βαθμό επιτυγχάνονται μέσα από το μάθημα της Υυσικής 

Αγωγής οι βασικοί κοινωνικοί σκοποί του αθλητισμού (συνεργασία, 

Η κοινωνική διάζηαζη ηου αθληηιζμού. Οθέλη και παθογένειες.  



ομαδικότητα, ευγενής άμιλλα, σεβασμός του αντιπάλου, τήρηση 

κανονισμών); 

Παρά πολύ  □   Πολύ  □  Αρκετά  □  Λίγο □ 

 

2.Να ιεραρχήσετε τους παράγοντες που συμβάλλουν στην επίτευξη των 

κοινωνικών σκοπών του αθλητισμού μέσω του μαθήματος της Υ.Α., 

αριθμώντας τους από το 1 έως το 5 ; 

οι υποδομές της σχολικής μονάδας             □ 

το σχολικό κλίμα                                              □ 

η δυναμική της τάξης                                      □ 

ο ρόλος του εκπαιδευτικού                              □ 

το οικογενειακό υπόβαθρο των μαθητών    □ 

 

3. Πιστεύετε ότι το κίνημα του φεμινισμού (κίνημα υπέρ των 

δικαιωμάτων των γυναικών) επηρέασε θετικά τη συμμετοχή των 

γυναικών στον αθλητισμό; 

Ναι   □                                                                   Όχι   □ 



Γιατί:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4. Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες θεωρείτε ότι αποθαρρύνουν ή 

και εμποδίζουν τη συμμετοχή των γυναικών στην εποχή μας; 

Κοινωνικές προκαταλήψεις   □    Θρησκευτικές πεποιθήσεις   □ 

 

5.  ε ποια από τα παρακάτω αρνητικά αποτελέσματα οδηγεί η 

προσπάθεια κάποιων αθλητριών να επιτύχουν ή και να καταρρίψουν τις 

αντίστοιχες ανδρικές επιδόσεις; (Τπάρχουν περισσότερες από μία 

σωστές απαντήσεις) 

απώλεια ταυτότητας φύλου                                  □ 

κοινωνικός αποκλεισμός                                       □ 

παραβίαση ηθικών και αθλητικών κανόνων    □ 

προβολή αρνητικών κοινωνικών προτύπων     □ 

 



6. Με ποιους από τους παρακάτω τρόπους αποδεικνύεται ότι ο 

αθλητισμός λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας των λαών; (Τπάρχουν 

περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις) 

συμμετοχή αθλητών απ’ όλα τα κράτη στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις     □ 

  εναλλαγή των τόπων διεξαγωγής των μεγάλων  αθλητικών διοργανώσεων        □ 

 σύνθεση των τοπικών και εθνικών ομάδων                                                                     □ 

προβολή των διάσημων αθλητών από τα ΜΜΕ                                                               □ 

 

7. Ποια τα οφέλη από τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες σε 

αθλητικές διοργανώσεις (τοπικού και παγκόσμιου χαρακτήρα) για τους 

ίδιους τους αθλητές και την κοινωνία; (Τπάρχουν περισσότερες από μία 

σωστές απαντήσεις) 

εφαρμογή της αρχής της ισότητας                                              □ 

καταπολέμηση του κοινωνικού ρατσισμού                               □ 

ανάδειξη ειδικών αθλητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων    □ 

κοινωνική καταξίωση και αναγνωρισιμότητα  □ 



 

8. ε ποιο βαθμό, κατά τη γνώμη σας, τα σχολεία ειδικής αγωγής 

εξασφαλίζουν τη δυνατότητα ίσων ευκαιριών των μαθητών τους στον 

αθλητισμό;  

Πολύ   □     Αρκετά   □      Λίγο  □      Καθόλου  □ 

 

9. Παραδείγματα επαγγελματικής εξέλιξης, όπως του διάσημου ποδο-

σφαιριστή LionelMessi, επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα υπέρβασης των 

κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων μέσω του αθλητισμού. 

Ναι   □                                                                  Όχι   □ 

Γιατί __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

10. Ποια από τα παρακάτω φαινόμενα που συνδέονται με τον πρωταθλη-

τισμό αντιβαίνουν προς τους κοινωνικούς σκοπούς του αθλητισμού; 

(Τπάρχουν περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις) 

εκκεντρική, αντιαθλητική συμπεριφορά                       □ 

αμφισβήτηση των αποφάσεων των κριτών                   □ 

μέγιστη αξιοποίηση των ικανοτήτων των αθλητών    □ 



χρήση απαγορευμένων ουσιών                                        □ 

 

11. Ποιοι από τους παρακάτω λόγους απαγόρευσης των αναβολικών 

ουσιών προάγουν τους κοινωνικούς σκοπούς του αθλητισμού; 

ευγενής άμιλλα, εὖἀγωνίζεσθαι  □ 

προβολή υγιών προτύπων                         □ 

προστασία της υγείας των αθλητών       □ 

 

12. υμφωνείτε με τις υψηλές αμοιβές των αθλητών;  

Ναι   □                                                                   Όχι   □ 

Γιατί  ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

13. Έχετε αγοράσει ποτέ προϊόν που έχει διαφημίσει κάποιος δημοφιλής 

αθλητής;  

Ναι   □                                                                   Όχι   □ 

 



14. Θεωρείτε ότι τα στοιχήματα έχουν διαφθείρει τον αθλητισμό;  

Ναι   □                                                                   Όχι   □ 

Γιατί  ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

15. Πιστεύετε ότι η χρηματοδότηση ομάδων από επιχειρηματίες, γίνεται 

για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό;  

Ναι   □                                                                    Όχι   □ 

Αν ναι, για ποιον σκοπό;  

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

16. Πιστεύετε ότι η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού, υποβαθμίζει 

την αξία του;  

Ναι   □                                                                  Όχι   □ 

Αν ναι, γιατί;   



_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

17. Για ποιο λόγο νομίζεις ότι πρέπει να πηγαίνει κάποιος στο γήπεδο; 

(Τπάρχουν περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις) 

Επειδή είναι λάτρης του συγκεκριμένου αθλήματος    □ 

Για να ενισχύσει την ομάδα του □ 

Για να εκτονωθεί                                                                   □ 

Για σύγκρουση                                                                       □ 

 

18. Έχεις νιώσει ποτέ την ανάγκη να εκδηλώσεις επιθετική συμπεριφορά 

στο γήπεδο;  

Ναι  □          Όχι  □        Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ   □ 

 

19. Αν ναι, ποια ήταν η αιτία; 

Απόφαση διαιτητή                □ 



υμπεριφορά αθλητών       □ 

υμπεριφορά  φιλάθλων    □ 

ΜΜΕ                                         □ 

 Άλλο                                       □ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

20.  Σι είδους επιθετική  συμπεριφορά  θα μπορούσες να ασκήσεις; 

Λεκτική                                        □ 

Ρίψη αντικειμένων                   □ 

υμπλοκή εντός γηπέδου      □ 

υμπλοκή εκτός γηπέδου      □ 

 

21. Ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι ευθύνονται  για τη βία στα γήπεδα;   

(Τπάρχουν περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις) 



Η πολιτεία / το κράτος                                            □ 

Η φτώχεια, η ανεργία                                             □ 

Οι αθλητικοί παράγοντες των ομάδων              □ 

Σα ΜΜΕ                                                                     □ 

Άλλο                                                                          □ 

________________________________________________________________________________ 

 

22. Ποια μέτρα θα πρότεινες για να σταματήσουν τα φαινόμενα βίας;  

(Τπάρχουν περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις) 

Κανένα. Δεν υπάρχει λόγος να σταματήσουν            □ 

Δεν με ενδιαφέρει το θέμα                                               □ 

Δεν ξέρω                                                                               □ 

Περισσότερος έλεγχος στις εισόδους                             □ 



Περισσότερη αστυνόμευση                                               □ 

Κλειστοί αγώνες (χωρίς φιλάθλους)                               □ 

Κάμερες στον χώρο των θεατών                                      □ 

Αριθμημένα καθίσματα / ηλεκτρονικός έλεγχος       □ 

Προβολή εικόνων με χτυπημένους πριν τον αγώνα  □ 

Αυστηρές τιμωρίες                                                              □ 

Ειδικό μάθημα στα σχολεία (πρόληψη)                         □ 

Ενημέρωση από τα Μ.Μ.Ε.                                                □ 

 

Ε Τ Χ Α Ρ Ι  Σ Ο Τ Μ Ε  Π Ο Λ Τ  Γ Ι Α  Σ Η   Τ Μ Μ Ε Σ Ο Χ Η   Α  !  

 


