
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

«Το βιβλίο με τίτλο: Ηθική συμπεριφορά στον αθλητισμό: Θεωρία και 
οδηγίες για ηθική συμπεριφορά αποτελεί ένα χρησιμότατο βοήθημα για 
όλους τους εμπλεκόμενους με τον αθλητισμό.

Στο βιβλίο αυτό, παρέχονται πληροφορίες όχι μόνο για τον τίμιο αγώνα 
και το δίκαιο παιχνίδι, αλλά και σχετικά με τρόπους που θα μπορούσαν 
να βοηθήσουν στην εκμάθηση της ηθικής συμπεριφοράς στον αθλητισμό. 
Επιπλέον, εξετάζεται η σχέση της ηθικότητας με τους κανόνες του παιχνιδιού, 
σχολιάζονται οι κώδικες συμπεριφοράς και παράλληλα παρουσιάζεται ο 
ρόλος του κάθε παράγοντα που εμπλέκεται στο χώρο του αθλητισμού και στη 
διαμόρφωση της ηθικής συμπεριφοράς των παιδιών. Τέλος, δίνονται οδηγίες 
για τη βελτίωση της ηθικής συμπεριφοράς του κάθε παράγοντα χωριστά.

Λόγω του περιεχομένου του, το βιβλίο αυτό θα προσφέρει χρήσιμες 
πληροφορίες σε όλους όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό και συστήνω 
ανεπιφύλακτα την έκδοσή του».

Δρ. Κώστας Γεωργιάδης
Κοσμήτορας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας

Οι κα νό νες του <ευ α γω νί ζε σθε>  θα πρέ πει να α πο τε λούν το ο ρό ση μο 
για κά θε α θλού με νο Η α πο φυ γή της βί αι ης συ μπε ρι φο ράς , η χρή ση α πα
γο ρευ μέ νων  ου σιών και με θό δων και, γε νι κά, η χρή ση κα νό νων η θι κής 
θα πρέ πει μα ζί με την σω στή προ πό νη ση να χα ρα κτη ρί ζουν τον σύγ χρο νο 
α θλη τή τό σο τον ε ρα σι τέ χνη, όσο και τον ε παγ γελ μα τί α. Για τον λό γο αυ τό 
η προ σπά θεια ε νη μέ ρω σης και εκπαί δευ σης των α θλη τών, των προ πο νη τών, 
των πα ρα γό ντων αλ λά και των φι λάθλων σχε τι κά με την θέ σπι ση κα νό νων 
η θι κής συ μπε ρι φο ράς στον α θλη τι σμό θα πρέ πει να ε πι κρο τεί ται. Οι συγ
γρα φείς της πα ρού σης έκ δο σης κα τέ βα λαν φι λό τι μη προ σπά θεια στον το μέ α 
αυ τό και ε πι βρα βεύ ο νται με το τε λι κό α ποτέ λε σμα.
                                              

Α στέ ριος Δε λη γιάν νης 
Κα θη γη τής Α θλια τρι κής, Πρό ε δρος Τ.Ε. Φ.Α. Α. Α.Π. Θ.    



Υπάρχουν πολλές αναφορές σχετικά με την συμμετοχή των ανθρώπων στα 
σπορ και την κατάκτηση της νίκης.                                                                                       
Πολλές φορές η προσπάθεια επίτευξης και κατάκτησης της νίκης σ’ ένα 
παιχνίδι εμπεριέχει από μόνο του πολλές πτυχές και εκφάνσεις που μπορούν 
να χαρακτηριστούν ως άδικες, ανήθικες η όχι ισότιμες.                                                    
Το εν λόγω πόνημα προσπαθεί να φωτίσει όλες εκείνες τις πλευρές αθλητές, 
φίλαθλοι, παράγοντες, γονείς, διαιτητές, χορηγοί, δημοσιογράφοι,  ιατροί 
που συμμετέχουν έμμεσα η άμεσα σ’ αυτήν την τόσο μεγάλη και σημαντική 
κοινωνική εκδήλωση όπως είναι τα σπορ.   
Πιστεύουμε να προσθέσει ένα λιθαράκι στην μεγάλη προσπάθεια του να 
κάνει η χώρα μας εν όψει των ολυμπιακών  αγώνων του 2004.                                   

                                                     Κυριάκος  Ταξιλδάρης
                                                   Πρόεδρος Τ.Ε.Φ.Α.Α.  Κομοτηνής

Η πα ρού σα έκ δο ση με τί τλο: «η θι κή συ μπε ρι φο ρά στον α θλητι σμό: Θε ω ρί α 
και ο δη γί ες για η θι κή συ μπε ρι φο ρά», συ μπλη ρώ νει έ να κε νό στη βι βλιο γρα
φί α του α θλη τι σμού. Α ναμ φί βο λα εί ναι έ να πο λύ χρή σι μο βο ή θημα για ό λους 
ό σους α σχο λού νται με τον α θλη τι σμό. Ι διαί τε ρα βο η θά ει στη δια μόρ φω ση 
η θι κού χα ρα κτή ρα των α θλου μέ νων και κα τά συ νέ πεια στην α πο δοχή των 
αρ χών του «Ευ Αγωνίζεσθε».
Η πρω το τυ πί α του βι βλί ου έ γκει ται στο γε γο νός ό τι, ε κτός των άλ λων βο η θά ει 
μέ σω του διαλό γου, στην ε πί λυ ση δια φό ρων προ βλη μά των που α να φύ ο νται 
με τα ξύ ό λων ό σων ε μπλέ κο νται στα α θλη τι κά δε δο μέ να.
Το πό νη μα αυ τό θα εί ναι και χρή σιμο και ε πί και ρο για πο λύ και ρό δε δο μέ
νης της γνω στής συ μπε ρι φο ράς που παρα τη ρεί ται στους α θλη τι κούς χώ ρους 
τα τε λευ ταί α χρό νια. Δεν υ πάρ χει αμ φι βο λί α ό τι τα έ κτρο πα που πα ρα τη
ρού νται στους χώ ρους αυ τούς, ε κτός των άλλων ο φεί λο νται στην έλ λει ψη 
κα τάλ λη λης η θι κής α γω γής και συ μπε ρι φο ράς.
Εν κα τα κλεί δι εί ναι έ να χρή σι μο βι βλί ο για ό λους ό σους α σχο λού νται με 
τον α θλη τι σμό ή τον α γα πούν χω ρίς να α σχο λού νται.

Ιω άν νης Μου ρα τί δης 
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.  Α.Π.Θ.



ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η η θι κή συ μπε ρι φο ρά στο χώ ρο του α θλη τι σμού κά θε μέ ρα γί νε ται ό λο και 

πιο δη μο φι λές θέ μα. Η παρου σί α ση βί αιων συ μπε ρι φο ρών α πό τους ο πα δούς, 
η συ νε χής αμ φι σβή τη ση των α πο φά σε ων των διαι τη τών, που ο δη γούν πολ λές 
φο ρές σε βί αιες συ μπε ρι φο ρές, οι πα ρεμ βά σεις των πα ρα γό ντων και των γο νέ ων 
στο έρ γο του προ πο νη τή και των διαι τη τών, κ.α. έ χουν α να γκά σει πολ λούς α πό 
τους α θλη τι κούς και πο λιτι κούς πα ρά γο ντες, σή με ρα, να δη λώ νουν την α νά γκη 
λή ψης μέ τρων για την εξά λει ψη τέ τοιων φαι νο μέ νων. Έ να α πό τα μέ τρα που 
θα μπο ρού σαν να α να φερ θούν εί ναι αυ τό της η θι κής α γω γής των α τό μων, ώ στε 
αυ τά να ο δη γού νται σε η θική λή ψη α πο φά σε ων. Η δια μόρ φω ση του η θι κού 
χα ρα κτή ρα ε νός α τό μου μπο ρεί να γί νει με την αύ ξη ση των γνώ σε ων για την 
η θι κή, των συ νε πειών που πρό κειται να α κο λου θή σουν μια α πό φα ση, αλ λά και 
το πώς πρέ πει να ε νερ γεί η θι κά.

Η γνώ ση για την η θι κή αρ χί ζει με την εκ μά θη ση του πε ριε χο μέ νου της έν
νοιας της η θι κής, δη λα δή των α ξιών, που α πο τε λούν την η θι κή κλη ρο νο μιά 
και μετα δό θη καν α πό γε νιά σε γε νιά. Οι α ξί ες, αυ τές σε κά θε γε νιά και σε 
κά θε ά τομο μπο ρούν να αλ λά ξουν ή να προ στε θούν σε αυ τήν την κλη ρο νο
μιά, αλ λά η κληρο νο μιά α πο τε λεί πά ντα τη βά ση. Η γνώ ση μιας α ξί ας α πό 
έ να ά το μο φα νε ρώ νει πως πρέ πει να συ μπε ρι φερ θεί αυ τό σε συ γκε κρι μέ νες 
κα τα στά σεις. Για πα ράδειγ μα η α ξί α «σε βα σμός» δη λώ νει ό τι έ χου με κα θή
κον να δεί χνου με τον α νάλο γο σε βα σμό σε έ να πρό σω πο, ως η θι κό όν, ως όν 
που εί ναι προι κι σμέ νο με το αί σθη μα της δι καιο σύ νης και κά ποια α ντί λη ψη 
του α γα θού. Το να σε βό μα στε, λοι πόν, τον άλ λον ως η θι κό ά το μο ση μαί νει 
ό τι προ σπα θού με α φε νός να κα τανο ή σου με τους στό χους του α πό τη δι κή του 
πλευ ρά και, α φε τέ ρου να πα ρου σιά σου με τους λό γους που θα τον κά νουν να 
α πο δε χθεί πε ριο ρι σμούς στη δρά ση του.

Η γνώ ση της η θι κής πε ρι λαμ βά νει και τον η θι κό δια λο γι σμό, δη λα δή την 
πορεί α της σκέ ψης που ο δη γεί σε συ μπε ρά σμα τα ή σε λύ ση προ βλη μά των με 
βά ση τις η θι κές αρ χές. Ο η θι κός δια λο γι σμός εί ναι αυ τός που ε πι διώ κει να 
δια τυπώ σει τις αρ χές (π.χ., ο χρυ σός κα νό νας «σε βα σμός των δι καιω μά των και 
των αξιών ό λων των α τό μων») που μας βο η θούν στην ιε ράρ χη ση των α ξιών για 



να είναι δυ να τή η λή ψη α πο φά σε ων ό ταν συ γκρού ο νται αυ τές. 
Α κό μη, στο πλαί σιο της γνώ σης της η θι κής πε ρι λαμ βά νο νται και οι γνω

στι κές στρα τη γι κές στη λή ψη α πο φά σε ων με έ να συ στη μα τι κό τρό πο. Έ νας 
κα λός φίλος σας, α θλη τι κός πα ρά γο ντας (παί κτης, προ πο νη τής, πα ρά γο ντας), 
θέ λει να σας ε μπι στευ τεί ό τι δεν ε νήρ γη σε νό μι μα για να κερ δί σει η ο μά δα 
του έ να α γώ να, αλ λά δεν εί ναι σί γου ρος ό τι δεν θα τον εκ θέ σε τε. Τι πρέ πει να 
κάνε τε; Ποιες εί ναι οι ε ναλ λα κτικές λύ σεις; Οι πι θα νές συ νέ πειες κά θε εναλ
λα κτι κής λύ σης; Οι σχε τι κές η θι κές α ξί ες ή αρ χές; Ποιο σχέ διο δρά σης θα 
με γι στο ποιού σε πι θα νό τα τα τις κα λές συ νέ πειες ε λα χι στο ποιώ ντας τις κακές 
και α ντα πο κρί νε ται πι στά στις η θι κές α ξί ες και αρ χές;

Σκο πός αυ τού του βι βλί ου εί ναι η πα ρο χή πλη ρο φοριών γε νι κά, για την η θι
κή, την η θι κή συ μπε ρι φο ρά και την προ σέγ γι ση της η θι κής στο πε ρι βάλ λον 
του α θλη τι σμού. Πα ράλ λη λα, το παρόν βι βλί ο ε πι διώ κει την πα ρου σί α ση πα
ρα γό ντων που ε πη ρε ά ζουν τη συ μπερι φο ρά των συμ με τα σχό ντων στον α θλη τι
σμό, αλ λά και ο δη γιών που θα βο η θή σουν στην πα ρου σί α ση σω στών (η θι κών) 
συ μπε ρι φο ρών α πό τα πα ρα πά νω ά το μα. Γενι κό τε ρα, ε πι δί ω ξη του πα ρό ντος 
βι βλί ου εί ναι να συμ βάλ λει στην ο μα λή λει τουρ γί α του α θλη τι σμού ό πως ε πι
τάσ σει το αρ χαί ο α θλη τι κό πνεύ μα μέ σα από το «ευ α γω νί ζε σθε».

Το πα ρόν βι βλί ο α πο τε λεί ται α πό δύ ο μέ ρη. Στο πρώ το μέ ρος γί νε ται η πα
ρουσί α ση θε μά των ό πως η η θι κή και η θι κή συ μπε ρι φο ρά, η η θι κή συ μπε ρι φο
ρά στον α θλη τι σμό, το τί μιο φέρ σι μο στον α θλη τι σμό και το δί καιο παι χνί δι. 
Α κόμη, στο πρώ το μέ ρος πα ρου σιά ζε ται η σχέ ση της η θι κής με τους κα νό νες 
του παι χνι διού και πα ράλ λη λα ε πι διώ κε ται να γί νει μια προ σέγ γι ση της η θι κής 
στο παι χνί δι. Το δεύ τε ρο μέ ρος πραγματευεται το ρόλο των πα ραγό ντων στον 
α θλη τι σμό, αυ τών που έ χουν σχέ ση με τον α θλη τι σμό (α θλη τές, προπο νη τές, 
διαι τη τές, γο νείς, φί λα θλοι, για τροί, μέ σα μα ζι κής ε νη μέ ρω σης, χορη γοί), και 
πα ράλ λη λα δί νο νται χρή σι μες κα τευ θύν σεις (ο δη γί ες) που μπο ρούν να κα τα
στούν έ νας χρή σι μος ο δη γός στην α νά πτυ ξη της η θι κής συ μπε ρι φοράς του κά θε 
πα ρά γο ντα χω ρι στά. Ο τρό πος πα ρου σί α σης των θε μά των γί νε ται μέ σα α πό 
μια ε κτε νή θε ω ρη τι κή και πρα κτι κή α να σκό πη ση της βι βλιο γρα φί ας σχε τι κά 
με θέ μα τα και κα τα στά σεις που λαμ βά νουν χώ ρα στον α θλη τι σμό.

Το βι βλί ο αυ τό α πευ θύ νε ται σε α θλη τές, προ πο νη τές, α θλη τι κούς πα ρά γο ντες, 
γονείς και κα θη γη τές Φ.Α. (Α/βάθ μιας, Β/βάθ μιας Εκ παί δευ σης και Ο λυ μπια
κής Παι δεί ας). Α κό μη, κρί νε ται χρή σι μη η πα ρου σί α του βι βλί ου στις α θλη τι κές 
ο μο σπον δί ες, στις δη μό σιες και ι διω τι κές βι βλιο θή κες, αλ λά και στους δή μους, 
α φού και αυ τοί σή με ρα α σχο λού νται έ ντο να με τον α θλη τι σμό.




