
Fairplay 

  

 
 

Πολλοί συμμαθητές μας συμμετέχουν με τους αθλητικούς τους συλλόγους 

τους σε πανελλήνιους και πανευρωπαϊκούς αγώνες. Έτσι, δοξάζουν το σχολείο μας, 

την πόλη μας και τη χώρα μας. Ο αθλητισμός γι΄ αυτούς, αλλά και για όλους γενικά,  

είναι τρόπος ζωής και καλλιεργεί πολλές αρετές. 

Είναι ευρέως διαδεδομένο πως χωρίς φίλαθλο πνεύμα και ευγενή άμιλλα δεν 

μπορεί να υπάρξει σωστός αθλητισμός. Πολλοί από εμάς όμως δεν καταλαβαίνουν 

την πραγματική σημασία του «ευ αγωνίζεσθαι» και της ευγενούς άμιλλας. 

«Ευ αγωνίζεσθαι» σημαίνει το να είσαι εκπαιδευμένος να φέρεσαι τίμια και 

δίκαια, (όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά και στην καθημερινή σου ζωή). Είναι ο 

σεβασμός προς τον αντίπαλο, τους διαιτητές και τους κανόνες και το να δίνονται ίσες 

ευκαιρίες ανάδειξης σε όλους. Βασίζεται στο Ολυμπιακό πνεύμα το οποίο εκπέμπει 

και ο όρκος του αθλητή : «Υπόσχομαι να πάρω μέρος στον αγώνα, σεβόμενος τους 

κανονισμούς που τον διέπουν, σύμφωνα με το αληθινό πνεύμα της ευγενούς άμιλλας, 

για τη δόξα του αθλητισμού και την τιμή της πατρίδος μας» Το ‘Fairplay’ 

εκπορεύεται από τις βασικές αρχές της δικαιοσύνης, της ισότητας και της 

κοινωνικότητας. 

Η ευγενής άμιλλα βοηθά το άτομο από μικρή ηλικία να κοινωνικοποιηθεί 

καλλιεργώντας τον διάλογο, την πειθαρχεία και την αξιοπρέπεια. Το άτομο μαθαίνει 

να επιμένει με θάρρος και να μην χάνει την αισιοδοξία του και έτσι αποκτά 

αυτοπεποίθηση και σιγουριά για τον εαυτό του. Τα παραπάνω λειτουργούν ως 

κίνητρο για πρόοδο και καλύτερη απόδοση. 

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ο εκφυλισμός της ευγενούς 

άμιλλας και το γεγονός αυτό έχει αρνητικές συνέπειες. Αυτό συμβαίνει μέσω του 

εθνικισμού, την ανάμειξη πολιτικών θεμάτων στους αγώνες, τη χρήση αναβολικών, 

την εμπορευματοποίηση του αθλητισμού και γενικότερα, του αθέμιτου ανταγωνισμού 

καθώς και του φανατισμού των φιλάθλων. Έτσι, υποβαθμίζεται ο αθλητισμός και η 

παιδεία, υπάρχει στασιμότητα όσον αφορά την πρόοδο των αθλητών και αναδύονται 

επίσης η αναρχία και η έκλυση της δημοκρατίας, ενώ ‘διώχνει’ τους νέους από τα 

γήπεδα με αποτέλεσμα να στρέφονται στη βία, την εγκληματικότητα και τα 

ναρκωτικά. 



Εν κατακλείδι, η ευγενής άμιλλα παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή μας αφού 

μέσω αυτής το άτομο μαθαίνει να προοδεύει και να βελτιώνεται με ηθικά και δίκαια 

μέσα και συμβιώνει ειρηνικά, χωρίς ανούσιες διαμάχες. 
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