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Η αναδημοςύευςη και γενικϊ η αναπαραγωγό εν όλω ό εν μϋρει ό και 
περιληπτικϊ κατϊ παρϊφραςη ό διαςκευό του παρόντοσ ϋργου με 
οποιοδόποτε μϋςο ό τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό και 
ηχογραφόςεωσ ό ϊλλωσ πωσ ςύμφωνα με τουσ Ν. 2387/1920, 
4301/1979, τα Ν.Δ. 3565/56, 4254/62, 4264/75, Ν. 100/62 και λοιπούσ 
εν γϋνει κανόνεσ του Διεθνούσ Δικαύου, επιτρϋπεται, μόνο μετϊ από 
γραπτό ϊδεια των ςυγγραφϋων με εξαύρεςη την βιβλιογραφικό 
αναςκόπηςη.  
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Φαιρετιςμού 
 

Είναι αυτονόητο το άθλημα που ςτοχεύει ςτην 
προςταςία τησ δημόςιασ υγείασ, να διέπεται 
από αρχέσ έντιμου αγώνα. Το εγχειρίδιο είναι ο 
οδηγόσ αγώνων για κάθε εμπλεκόμενο. Η 
Ομοςπονδία θα φροντίςει για την τήρηςή του. 
 

Βαγγϋλησ Ρακαντϊσ - Πρόεδροσ ΕΟΤΔΑ  
  

Ο τίμιοσ αγώνασ είναι απαραίτητοσ για τη 
διάπλαςη αθλητών και ςωςτών ανθρώπων. Η 
ρύςη "δεσ κάθε θύμα πνιγμού ωσ ςυνάνθρωπό 
ςου¨, πρέπει να μασ εμπνέει και ςτον 
αθλητιςμό, ιδίωσ όταν μέςα από αυτόν 
προετοιμάζονται δυνητικοί διαςώςτεσ. 
 

Bob Burnside - Πρεςβευτόσ ΑθΝα  
Ιδρυτόσ United States Lifesaving Association  

 

Επαινώ την ομοςπονδία και τουσ ςυγγραφείσ 
για αυτό το θαυμάςιο και χρήςιμο βιβλίο. Όςοι 
αςχολούνται με τον αθλητιςμό και την ΑθΝα, 
πρέπει να το χρηςιμοποιούν ωσ οδηγό τουσ. 
 

Μϊρκοσ εφερλόσ 
Ηθοποιόσ - Πρεςβευτόσ ΑθΝα 

 
 

Συγχαίρω την ΕΟΥΔΑ για την προςπάθεια 
εξαςφάλιςησ τιμίου αγώνα μέςα από την 
εφαρμογή των κανόνων ευ αγωνίζεςθαι. 
Υπηρετεί έτςι τη δημόςια υγεία δίνοντασ 
πνεύμα "πολιτιςμού" ςτον αθλητιςμό. 
 

Δρ. Βύκυ Μπαφατϊκη - Πρϋςβειρα ΑθΝα 
Γραμ. Διεθνών Βραβεύων Giuseppe Sciacca 

 
 

Αυτό το βιβλίο, θα ςυμβάλλει ςτη διεξαγωγή 
έντιμων αγώνων. Το όραμα καλλιέργειασ τησ 
ΑθΝα, να ςυνοδευτεί από τισ αρχέσ τησ 
καλοκαγαθίασ. Θα χειροκροτώ τουσ αθλητέσ 
από την κερκίδα! Μπράβο ςτουσ ςυγγραφείσ. 
 

Λουκϊσ Μπιςταρϊκησ  
Πρωτοπόροσ Ναυαγοςωςτικόσ ςτην Ελλϊδα 
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Πρόλογοσ 
Κϊθε αθλητικό δραςτηριότητα πρϋπει να διϋπεται από κανόνεσ 
ευγενούσ ϊμιλλασ. Λόγω τησ ιςτορύασ μασ, οι Έλληνεσ ϋχουμε 
μεγαλύτερη υποχρϋωςη να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ 
καλοκαγαθύασ κατϊ την διϊρκεια τησ προπόνηςησ και του αγώνα. Η 
καλλιϋργεια τησ αθλητικόσ ναυαγοςωςτικόσ (ΑθΝα) δεν αποτελεύ 
εξαύρεςη. ε όλο τον κόςμο, το ευ αγωνύζεςθαι μοιϊζει να 
καθιερώνεται ωσ ϋννοια ςτισ ςυνειδόςεισ όςων αςχολούνται με τον 
αθλητιςμό. Δεν εύναι όμωσ ςύγουρο ότι τηρεύται από όλουσ και 
πϊντα.  
 
Η Επιτροπό ΑθΝα τησ Ελληνικόσ Ομοςπονδύασ Τποβρύχιασ 
Δραςτηριότητασ (ΕΟΤΔΑ), ςτην προςπϊθειϊ τησ να θϋςει ιςχυρϊ 
θεμϋλια πϊνω ςτα οπούα θα χτύςει το οικοδόμημα τησ αθλητικόσ 
ναυαγοςωςτικόσ, και επύςησ θϋλοντασ να δώςει ιδιαύτερη ϋμφαςη 
ςτην τόρηςη μιασ τϋτοιασ υγιούσ ςυμπεριφορϊσ που θα ςυμβϊλει 
ςτην προϊςπιςη τησ δημόςιασ υγεύασ, προϋβη ςτην ανϊθεςη τησ 
ςυγγραφόσ του παρόντοσ βιβλύου. Ελπύζουμε ότι το περιεχόμενό του 
θα αποτελϋςει τον οδοδεύκτη για τη ςυμπεριφορϊ αθλητών, γονϋων, 
προπονητών, φιλϊθλων, κυβερνόςεων, δημοςιογρϊφων και όςων 
εμπλϋκονται ςτον αθλητιςμό. Μϊλιςτα, ςε μια προςπϊθεια 
ενύςχυςησ του τιμύου αγώνα, χωρύσ τη χρόςη απαγορευμϋνων 
ουςιών και πρακτικών από κϊθε εμπλεκόμενο, θεςπύζουμε ςχετικό 
βεβαύωςη ωσ εκπαιδευτικό μϋςο για όλουσ και το ετόςιο βραβεύο 
«Ευ Αγωνύζεςθαι», ώςτε όχι μόνο να επιβραβεύονται οι ςωςτϋσ 
ενϋργειεσ αλλϊ να αποτελούν και φωτεινό φϊρο για τουσ 
υπόλοιπουσ.  
 
Δρ. Ιωϊννα Μϊςτορα 
Επιςτημονικόσ ύμβουλοσ  
Ευ Αγωνύζεςθαι ΑθΝα, ΕΟΤΔΑ 

Δρ. τϊθησ Αβραμύδησ 
Διευθυντόσ ΑθΝα, ΕΟΤΔΑ 
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ΙΙςςττοορριικκόό  ΑΑννααςςκκόόππηηςςηη  ΑΑθθΝΝαα  ςςττηηνν  ΕΕλλλλϊϊδδαα  
 

Ακολουθεύ ςυνοπτικό αναφορϊ ςε Έλληνεσ με δρϊςη Αθλητικόσ 
Ναυαγοςωςτικόσ ςτην Ελλϊδα και το εξωτερικό: 
1981: Οι Λουκϊσ Μπιςταρϊκησ και Φρόςτοσ Γϊτςησ του Ελληνικού 
Ερυθρού ταυρού οργανώνουν αγώνα επύδειξησ ΑθΝα, παρουςύα 
των Λουρύδη, Πετμεζϊ και Κλύνγκεν. 
1990: Η Ρϋνα Αναγνώςτου κατακτϊ χρυςό μετϊλλιο ςτο αγώνιςμα 
ΑθΝα «Μεταφορϊ Ανδρεικϋλου» κατϊ τη διϊρκεια των Παγκοςμύων 
Αγώνων Βετερϊνων Αθλητών ςτο Μαρόκο. 
1996: Ο Λϋανδροσ τεφανϊκησ βγαύνει 1οσ ςε τουρνουϊ ανοιχτόσ 
θαλϊςςησ ΑθΝα του Βουλγαρικού Ερυθρού ταυρού. 
1998: Οι τϊθησ Αβραμύδησ και Ελευθερύα Αβραμύδου τερματύζουν 
3οσ και 2η ςτισ γυναύκεσ ςτον πολυεθνικό διαγωνιςμό Iron Guard 
ςτην Κύπρο. 
1998: Ο τϋλιοσ Ξενϊκησ ςτο Ναυτικό Όμιλο Φανύων διοργανώνει 
αγώνεσ ΑθΝα ανοιχτόσ θαλϊςςησ και πιςύνασ με τη ςυμμετοχό 
πολλών αγωνιζομϋνων από όλη την Ελλϊδα, υπό την αιγύδα του 
Τπουργεύου Εμπορικόσ Ναυτιλύασ. 
1999: Ο τϊθησ Αβραμύδησ και η Ελευθερύα Αβραμύδου ςυμμετϋχουν 
ςε κλιμϊκιο Εθνικόσ Ομϊδασ ΑθΝα του RLSS UK.  
2006: Οι Νύκοσ Γιοβανύδησ, Σζϋνη Κατςαρού, Κωνςταντύνοσ 
Μπακανδρϋασ, Αντωνύα Φϋλμη αγωνύζονται ςτο «Rescue 2006». 
2001: Ο τϊθησ Αβραμύδησ παύρνει το τιμητικό «The Aussie Barras». 
για την ςυνειςφορϊ του ςτην εθνικό ομϊδα ΑθΝα του RLSS 
Australia, ςε Κοινοπολιτειακούσ Αγώνεσ ςτο Eastborne τησ Αγγλύασ. 
2008: Ο Ελληνικόσ Ερυθρόσ ταυρόσ πραγματοποιεύ εμινϊριο ΑθΝα 
ςτο οπούο διδϊςκει ο Frans Kenis. 
2010: Η Ελϋνη Γιαννοπούλου του Ελληνικού Ερυθρού ταυρού 
ςυμμετϋχει ςτο παγκόςμιο «Rescue 2010» ςτην Αύγυπτο. 
2010: Ο Γιώργοσ Σζύκασ του Ελληνικού Ερυθρού ταυρού, 
πιςτοποιεύται ωσ Διεθνόσ Κριτόσ ΑθΝα ςτο Βϋλγιο. 
2014: Ο Βαςύλησ Πλϋκησ κατατϊςςεται 5οσ ςτο εθνικό πρωτϊθλημα 
ΑθΝα ανοιχτόσ θαλϊςςησ Αμερικόσ του USLA με το Jacksonville Club. 
2014: Σο 1ο εμινϊριο ΑθΝα Προπονητών, Κριτών, Κοινού τησ 
ΕΟΤΔΑ διοργανώνεται ςτη χολό Ναυτικών Δοκύμων, υπό την αιγύδα 
8 οργανιςμών, και παρακολουθεύται από 150 ϊτομα.  
2014: Ο Δρ. τϊθησ Αβραμύδησ παύρνει 2 μετϊλλια ςυμμετοχόσ και 
ςυνειςφορϊσ ςτο Βραζιλιϊνικο πρωτϊθλημα SOBRASA Rescue 2014. 
 
ημεύωςη: Περιςςότερεσ αναφορϋσ ΑθΝα Ελλόνων θα δεύτε ςτο 
blog τησ ΕΟΤΔΑ: www.sportlifesaving.blogspot.com.  

http://www.sportlifesaving.blogspot.com/
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Σο 1990, η Ρϋνα Αναγνώςτου (ςόμερα Επιςτημονικό ύμβουλοσ 
Δεοντολογύασ και Ντόπινγκ, Επιτροπό ΑθΝα-ΕΟΤΔΑ), παραλαμβϊνει 
χρυςό μετϊλλιο ςτουσ παγκόςμιουσ αγώνεσ βετερϊνων ςτο Μαρόκο, 
για την 1η θϋςη ςτο αγώνιςμα «μεταφορϊ ανδρεικϋλου». 
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ΟΟιι  ΦΦρρυυςςοούύ  ΚΚααννόόννεεσσ  ττοουυ  ΕΕυυ  ΑΑγγωωννύύζζεεςςθθααιι  
 
Ο παρακϊτω κατϊλογοσ ςυνοψύζει τουσ χρυςούσ κανόνεσ του ευ 
αγωνύζεςθαι που πρϋπει να τηρεύται από όςουσ αςχολούνται ϋμμεςα 
ό ϊμεςα με τον αθλητιςμό γενικϊ και ςυγκεκριμϋνα με την αθλητικό 
ναυαγοςωςτικό: 

 Δϋχομαι τη νύκη με μετριοπϊθεια. Ποτϋ δεν εξευτελύζω τον 
αντύπαλο. 
 Αρνούμαι τη νύκη με παρϊνομα μϋςα. 
 Εκτιμώ το καλό αγώνα του αντιπϊλου.  
 Θϋλω να ςυμμετϋχω επύ ύςοισ όροισ ςτον αγώνα με τον αντύπαλο 
και να βαςύζομαι μονϊχα ςτην ικανότητα και το ταλϋντο μου.  
 Γνωρύζω τουσ κανονιςμούσ και τουσ εφαρμόζω. 
 Αρνούμαι κϊθε λεκτικό ό ςωματικό βύα. Κρατώ την αξιοπρϋπειϊ 
μου ςε κϊθε περύςταςη. 
 Παλεύω για τη χαρϊ του αθλητιςμού. Προςπαθώ να προοδεύω.  
 Εύμαι πϊντα τύμιοσ κι ειλικρινόσ. 
 Δύνω ςτουσ αγώνεσ τον καλύτερο εαυτό μου κι όταν ακόμη η 
νύκη φεύγει από τα χϋρια μου. 
 υγχαύρω τον νικητό μετϊ το τϋλοσ του παιχνιδιού. 
 Καθώσ οι επιδόςεισ μου βελτιώνονται, καθόκον μου εύναι να 
προςτατεύω τισ αρχϋσ του Αθλητικού Πνεύματοσ. Μόνο ϋτςι θα 
γύνω ύνδαλμα για τουσ ςυμμαθητϋσ μου και για τα μικρότερα 
παιδιϊ. 
 Ηγούμαι τησ ομϊδοσ μου όταν επιλεγώ γι’ αυτό χωρύσ ϋπαρςη. 
 Ξεχωρύζω τουσ ςυναθλητϋσ μου χωρύσ να περιφρονώ τουσ 
υπολούπουσ.  
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Οι δυνατού αγωνύζονται με φύλαθλο πνεύμα. 
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Σο Υύλαθλο Πνεύμα 
 
Η ιδϋα του τύμιου αγώνα πρϋπει να δεςπόζει ςε όλα τα αθλόματα και 
όλεσ τισ ηλικιακϋσ ομϊδεσ. Φώροι εφαρμογόσ του πρϋπει να εύναι τα 
ςχολεύα και τα πανεπιςτόμια που με αύςθημα ευθύνησ ϋχουν την 
υποχρϋωςη να προϊγουν την ιδϋα του φύλαθλου πνεύματοσ. με τη 
ςειρϊ τουσ οι αθλητικού ςύλλογοι πρϋπει να δύνουν ϋμφαςη ςτο “ευ 
αγωνύζεςθαι” μϋςω των αθλητικών δραςτηριοτότων τουσ, των 
αγώνων και τησ κοινωνικόσ ζωόσ.  
 
Όλοι γνωρύζουμε ότι χωρύσ φύλαθλο πνεύμα δεν μπορεύ να υπϊρξει 
αθλητιςμόσ. Παρόλα αυτϊ εύναι αλόθεια ότι η διαφθορϊ, η μϊςτιγα 
τησ ςημερινόσ κοινωνύασ ϋχει αρχύςει να ειςϋρχεται και ςτουσ 
αθλητικούσ χώρουσ και το χειρότερο εύναι ότι αυτό ςε λύγο δεν θα 
εκπλόςςει πλϋον κανϋναν μασ. Κϊθε μϋρα αυξϊνονται οι φανατικού 
οπαδού, ενώ μειώνονται οι φύλαθλοι. Οι πανϋμορφοι αθλητικού χώροι 
μετατρϋπονται από τόποι χαρϊσ, φιλύασ και γιορτόσ ςε τόπουσ 
ςύγκρουςησ και διαμϊχησ. Σα παιδιϊ εκτύθενται ςε ςκηνϋσ που 
εκφυλύζουν το «αθλητικό πνεύμα» κι όλοι βριςκόμαςτε αντιμϋτωποι 
με ϋνα καύριο ερώτημα, αν κϊτω από αυτϋσ τισ ςυνθόκεσ ο 
αθλητιςμόσ εκπληρώνει τουσ βαθύτερουσ κοινωνικούσ του ςτόχουσ.  
 
Κϊθε χρόνο διεξϊγονται πλόθοσ από ςυνϋδρια, ςυγγρϊφονται βιβλύα, 
εκδύδονται κώδικεσ οδηγιών και διακηρύξεισ από Διεθνεύσ 
οργανιςμούσ, αθλητικϋσ ομοςπονδύεσ και κυβερνητικούσ φορεύσ, οι 
οπούοι αςχολούνται με το θϋμα. Εύναι όμωσ οι προςπϊθειεσ αυτϋσ 
αρκετϋσ; Οι μϋρεσ μασ απαιτούν μια περιςςότερο πρακτικό, 
ςυγκεκριμϋνη και αποτελεςματικό παρϋμβαςη. Οι προςτατευτικϋσ 
μπϊρεσ και τα ςώματα αςφαλεύασ δεν φαύνεται να επαρκούν. Οι 
προςπϊθειϋσ μασ θα πρϋπει να οδηγούν ςτη ρύζα του προβλόματοσ, 
εςτιϊζοντασ την προςοχό μασ ςτην πρόληψη και όχι απλώσ ςτην 
καταςτολό των αρνητικών εκφυλιςτικών φαινομϋνων που 
μαςτύζουν τον αθλητιςμό. Η πρόληψη με αυτό την ϋννοια εύναι η 
καλλιϋργεια και η προαγωγό τησ ιδεολογύασ του “Ευ Αγωνύζεςθαι” 
και των θεμελιωδών παγκοςμύωσ αναγνωριςμϋνων αξιών, που αυτό 
περικλεύει, ςτο πνεύμα και ςτην ψυχό των νϋων ανθρώπων, μϋςω 
μιασ ςυςτηματικόσ και εμπεδωμϋνησ προςϋγγιςησ.  
 
Φωρύσ αμφιβολύα η προςϋγγιςη και η επικοινωνύα αυτό πρϋπει να 
ξεκινόςει από τα παιδιϊ και τουσ νϋουσ ανθρώπουσ όχι μόνο επειδό 
εύναι πιο δεκτικού ςε ερεθύςματα, αλλϊ επειδό αυτού εύναι το μϋλλον 
του κόςμου. Η προώθηςη του Υύλαθλου πνεύματοσ ευρύτερα μπορεύ 



Εγχειρύδιο Ευ Αγωνύζεςθαι Αθλητικόσ Ναυαγοςωςτικόσ 

14 
 

να αποτελϋςει μια ςημαντικό ςυνειςφορϊ για τισ αναπτυςςόμενεσ 
κοινωνύεσ του 21ου αιώνα και να δώςει ςε όλουσ μασ τη δυνατότητα 
να μϊθουμε να ζούμε ειρηνικϊ. Σην πεπούθηςη αυτό μοιρϊζονται 
πολλϋσ ηγετικϋσ φυςιογνωμύεσ του ςύγχρονου Ολυμπιακού 
Κινόματοσ, ότι δηλαδό η ιδεολογύα του Υύλαθλου Πνεύματοσ μπορεύ 
να διαμορφώςει τον ενϊρετο πολύτη που με τόςη αγωνύα αναζητϊ η 
ανθρωπότητα.  
 
Σο «Υύλαθλο Πνεύμα» βρύςκεται πϋρα από τον ανταγωνιςμό. 
Εκφρϊζεται με τον αλληλοςεβαςμό και την επικοινωνύα, την 
αλληλοκατανόηςη και τη ςυνεργαςύα μεταξύ των ατόμων και των 
ομϊδων. Εϊν καλλιεργόςουμε αυτϋσ τισ κοινωνικϋσ αξύεσ ςτη νϋα 
γενιϊ τότε θα κτύςουμε ϋναν καλύτερο και πιο δύκαιο κόςμο. Η 
εφαρμογό του «Υύλαθλου Πνεύματοσ» μπορεύ να ςυμβϊλλει ωσ ϋνα 
ςημαντικό μϋςο για την προαγωγό τησ αδελφότητασ των λαών και 
τησ κατανόηςησ των πολύ-πολιτιςμικών ιδιαιτεροτότων ώςτε να 
εμποδύςει την ξενοφοβύα, τον ρατςιςμό, τη βύα, τισ κοινωνικϋσ και 
φυλετικϋσ διακρύςεισ.  
 
την κατεύθυνςη αυτό οι αθλητικού ςύλλογοι μπορούν να 
διαδραματύςουν ϋνα τερϊςτιο κοινωνικό ρόλο, βοηθώντασ τη 
νεολαύα να διαμορφώςει χαρακτόρα με βαθιϊ αύςθηςη επικοινωνύασ 
και ςυνεργαςύασ. Αυτό θα επιτευχθεύ όταν παρϊλληλα με την 
αγωνιςτικό προετοιμαςύα των αθλητών δύδεται ιδιαύτερη βαρύτητα 
ςτην καλλιϋργεια και μύηςη τουσ ςτισ αρχϋσ του «Ευ Αγωνύζεςθαι» 
όταν δύνονται ςτουσ νϋουσ ευκαιρύεσ και κύνητρα για να αναπτύξουν 
την κριτικό τουσ ςκϋψη για το τι εύναι ςωςτό ό λϊθοσ, δύκαιο ό όχι. 
Σο επιθυμητό αποτϋλεςμα θα ϋρθει ςταδιακϊ όταν προετοιμαςτεύ η 
νϋα γενιϊ αθλητών και φιλϊθλων, η οπούα ϋχοντασ ανατραφεύ με τισ 
αρχϋσ του Υύλαθλου Πνεύματοσ θα εύναι ϋτοιμη να δεύξει 
υπευθυνότητα και ακεραιότητα ςυμπεριφορϊσ. Αυτό η γενιϊ θα 
οδηγόςει τον αθλητιςμό και την κοινωνύα ςε ϋνα καλύτερο μϋλλον. 
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Σο Ευ Αγωνύζεςθαι Αφορϊ Όλουσ 
 
Σο «Ευ Αγωνύζεςθαι» εύναι μια θετικό ιδϋα. Ενςωματώνει τισ ιδϋεσ 
τησ φιλύασ, τησ αξιοπρϋπειασ, του ςεβαςμού προσ τουσ ϊλλουσ, τησ 
καλόσ ςυμπεριφορϊσ και των ύςων ευκαιριών. Σο Υύλαθλο Πνεύμα 
εύναι τρόποσ ςκϋψησ κι όχι μόνο ϋνασ τρόποσ ςυμπεριφορϊσ. 
Περικλεύει θϋματα που αφορούν τον αποκλειςμό του κλεψύματοσ, 
τησ φαρμακοδιϋγερςησ, τησ βύασ (ςωματικόσ και προφορικόσ) και 
τησ υπερβολικόσ εμπορευματoπούηςησ και διαφθορϊσ. Υύλαθλο 
πνεύμα ςημαύνει ακόμη ϋντιμο αγώνα, που με τη ςειρϊ του ςημαύνει 
τόρηςη των κανόνων και διεξαγωγό του παιχνιδιού με τρόπο που 
προςφϋρει κϊτι θετικό και ςτουσ ςυναθλητϋσ και ςτουσ αντιπϊλουσ. 
Ο αγώνασ πρϋπει να διεξϊγεται για τη χαρϊ του ςυναγωνιςμού κι όχι 
με ϊλλον απώτερο ςτόχο.  
 
Σα προβλόματα που περιβϊλλουν τον αθλητιςμό γύνονται ολοϋνα και 
πιο ϋντονα ςτην κοινωνικό ςυνεύδηςη καθώσ η εμπορικό διαφθορϊ 
των αθλημϊτων αυξϊνεται. Ιδιαύτερη ευθύνη ϋχουν όλοι όςοι ϊμεςα 
ό ϋμμεςα προωθούν τισ αθλητικϋσ εμπειρύεσ ςτουσ νϋουσ ανθρώπουσ. 
Η απουςύα ανοχόσ εύναι προώόν τησ ϊγνοιασ και τησ παρανόηςησ. Η 
ανοχό πηγϊζει από τη γνώςη και την κατανόηςη. υνεπώσ, η 
αφετηρύα τησ δρϊςησ πρϋπει να εύναι η αύθουςα διδαςκαλύασ και η 
ϊςκηςη ςτα ςωματεύα και ςτο ςπύτι. 
 
τον αθλητιςμό υψηλού επιπϋδου βεβαύωσ τα προβλόματα εύναι 
περιςςότερα και εδώ παρατηρεύται η εξόσ αντινομύα. Από τη μια 
εύναι ο αγώνασ για τη χαρϊ του ςυναγωνιςμού και από την ϊλλη 
εύναι η προςπϊθεια για τη νύκη και την επύτευξη κϊποιου ρεκόρ. Ο 
ςύλλογοσ ϋχει διπλό κοινωνικό αποςτολό. Από τη μια την 
προετοιμαςύα των αθλητών, την παραγωγό αθλητικών ρεκόρ και 
την προβολό τησ χώρασ μασ, και από την ϊλλη τη διατόρηςη των 
αρχών του «φύλαθλου πνεύματοσ» που θα καταξιώςουν την 
παρουςύα τησ χώρασ μασ διεθνώσ ςτισ ςυνειδόςεισ των φιλϊθλων. 
Θα πρϋπει αμϋςωσ τώρα να αρχύςει μια μεθοδευμϋνη καλλιϋργεια και 
προετοιμαςύα, ώςτε η παρουςύα των αθλητών και φιλϊθλων και οι 
αντιδρϊςεισ τουσ να εύναι μϋςα ςτα φύλαθλα πλαύςια. 
 
Όλοι όςοι εμπλϋκονται ςτα ςπορ εύναι εξύςου υπεύθυνοι για το 
μϋλλον του αθλητιςμού υψηλού επιπϋδου και την εξϋλιξη των ςπορ 
γενικϊ. Ωσ τϋτοιοι νοούνται οι διοικητικού παρϊγοντεσ, προπονητϋσ, 
διαιτητϋσ, αθλητϋσ, μϊνατζερ, ςτελϋχη, χορηγού, δημοςιογρϊφοι, 
αθλητύατροι, δημοςιογρϊφοι, και οι θεατϋσ. Ιδιαύτερα οι προπονητϋσ 
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και οι κριτϋσ εύναι ςημαντικό να ερμηνεύουν τουσ κανονιςμούσ όχι 
μόνο κατά γράμμα, αναζητώντασ τα «παραθυρϊκια» που 
δικαιολογούν τισ αδικύεσ, αλλϊ να ερευνούν παρϊλληλα το πνεύμα 
των κανονιςμών, ώςτε να ϋρθουν πιο κοντϊ ςτην πραγματικό ουςύα 
του αθλητιςμού και να απαλλαγούν από εξωγενεύσ ςτόχουσ. 
 
τόχοσ των οδηγιών του παρόντοσ οδηγού εύναι να ενθαρρύνουμε 
τουσ νϋουσ, όχι μόνο να ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςτον αθλητιςμό, αλλϊ 
και να αγωνύζονται ςύμφωνα με τουσ κανονιςμούσ και να 
εφαρμόζουν ϋμπρακτα τον «δύκαιο αγώνα». Αυτού οι κώδικεσ 
ςυμπεριφορϊσ ϋχουν αναπτυχθεύ για να προωθόςουν το «φύλαθλο 
πνεύμα» και την κατϊλληλη αθλητικό ςυμπεριφορϊ ςτα παιδιϊ, 
ςτουσ νεαρούσ και μεγαλύτερουσ ςε ηλικύα αθλητϋσ. Ενθαρρύνουμε 
τα ςωματεύα και τουσ ςυλλόγουσ, να προωθόςουν αυτούσ τουσ 
κώδικεσ. Σο αποτϋλεςμα θα εύναι ϋνα καλύτερο αθλητικό μϋλλον. 
  

 
Ο Βαςύλησ Πλϋκησ ςυμμετϋχει ςε αγώνεσ ΑθΝα ανοιχτόσ θαλϊςςησ, 
ςτο εθνικό πρωτϊθλημα Αμερικόσ του United States Lifesaving 
Association, καταλαμβϊνοντασ καλϋσ θϋςεισ. 
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Ο Κώδικασ Αθλητικόσ Δεοντολογύασ 
 
Για την προαγωγό του «ευ αγωνίζεςθαι», η Επιτροπό Αθλητιςμού 
του υμβουλύου τησ Ευρώπησ ϋχει θεςπύςει τον παρατιθϋμενο 
Κώδικα Αθλητικόσ Δεοντολογύασ. Σον κώδικα αυτό υιοθετεύ η 
Επιτροπό Αθλητικόσ Ναυαγοςωςτικόσ τησ Ομοςπονδύασ. Η βαςικό 
αρχό του κώδικα εύναι ότι οι ηθικού παρϊγοντεσ που οδηγούν ςτον 
τύμιο αγώνα εύναι αναπόςπαςτα και όχι προαιρετικϊ ςτοιχεύα κϊθε 
αθλητικόσ δραςτηριότητασ, αθλητικόσ πολιτικόσ και διούκηςησ και 
ιςχύουν ςε όλα τα επύπεδα τησ ικανότητασ και τησ δϋςμευςησ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων των ψυχαγωγικών και των ανταγωνιςτικών 
αθλημϊτων. 
 
Ο κώδικασ δύνει ϋνα ςτϋρεο ηθικό πλαύςιο, για να αγωνιςτεύ ενϊντια 
ςτισ πιϋςεισ τησ ςημερινόσ κοινωνύασ που φαύνεται ότι υπονομεύουν 
τισ παραδοςιακϋσ βϊςεισ του αθλητιςμού. Βϊςεισ που ϋχουν κτιςθεύ 
πϊνω ςτον τύμιο αγώνα, ςτο γνόςιο αθλητικό πνεύμα και ςτην 
εθελοντικό κύνηςη. Πρωταρχικόσ ςκοπόσ και επύκεντρο του κώδικα 
εύναι το τύμιο παιγνύδι για τα παιδιϊ και για τουσ νϋουσ ανθρώπουσ, 
αναγνωρύζοντασ ότι τα παιδιϊ και οι νϋοι ϊνθρωποι του ςόμερα εύναι 
οι ενόλικεσ αθλητϋσ και τα αςτϋρια των αθλημϊτων του αύριο. Ο 
κώδικασ, όμωσ απευθύνεται ςτουσ ςυλλόγουσ και τουσ παρϊγοντεσ 
που αςκούν μια ϊμεςη ό ϋμμεςη επιρροό πϊνω ςτη ςυμμετοχό και 
την αςχολύα των νϋων ανθρώπων με τον αθλητιςμό. 
 
Ο κώδικασ ενςτερνύζεται τισ ϋννοιεσ του δικαιώματοσ των παιδιών 
και των νϋων ανθρώπων να ςυμμετϋχουν και να απολαμβϊνουν τον 
αθλητιςμό και τισ ευθύνεσ των ςυλλόγων και των ενηλύκων να 
προωθούν την ιδϋα του «ευ αγωνύζεςθαι» και να εξαςφαλύςουν ότι 
αυτϊ τα δικαιώματα γύνονται ςεβαςτϊ. Η ϋννοια του «ευ 
αγωνύζεςθαι» ορύζεται ωσ κϊτι πολύ πϋρα από το να παύζει κανεύσ 
ςύμφωνα με τουσ κανόνεσ. Περιλαμβϊνει τισ ϋννοιεσ τησ φιλύασ, του 
ςεβαςμού προσ τουσ ϊλλουσ και του να αγωνύζεται κανεύσ πϊντοτε 
με το φύλαθλο πνεύμα. Σο «ευ αγωνύζεςθαι» ορύζεται ωσ τρόποσ 
ςκϋψησ, όχι απλϊ ωσ τρόποσ ςυμπεριφορϊσ. Περικλεύει θϋματα όπωσ 
εύναι η επικρϊτηςη του αντιπϊλου δια τησ χρόςησ αθϋμιτων 
τεχναςμϊτων, απαγορευμϋνων ουςιών, ςωματικόσ ό λεκτικόσ βύασ.  
 
Ο κώδικασ αναγνωρύζει ότι η ςυμμετοχό και η αςχολύα με τον 
αθλητιςμό ςτην περύπτωςη των παιδιών και των νϋων ανθρώπων 
κινεύται εντόσ ενόσ ευρύτερου κοινωνικού περιβϊλλοντοσ. 
Αναγνωρύζει ότι τα πιθανϊ οφϋλη που η κοινωνύα και το ϊτομο 
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μπορούν να αποκομύςουν από τον αθλητιςμό θα μεγιςτοποιηθούν 
μόνον όταν το «ευ αγωνύζεςθαι» μεταφερθεύ ςτο κϋντρο τησ 
ςημαςύασ τησ αθλητικόσ αναμϋτρηςησ. Αναγνωρύζει ότι πρϋπει να 
δοθεύ η μεγαλύτερη προτεραιότητα ςτο «ευ αγωνύζεςθαι» από όλουσ 
εκεύνουσ οι οπούοι εύτε ϊμεςα εύτε ϋμμεςα, επηρεϊζουν και προϊγουν 
τισ αθλητικϋσ δραςτηριότητεσ για τα παιδιϊ και τουσ νϋουσ 
ανθρώπουσ. Αυτού εύναι οι κυβερνόςεισ, αθλητικϋσ οργανώςεισ και 
τα ςωματεύα, γονεύσ, δϊςκαλοι, προπονητϋσ, παρϊγοντεσ, 
δημοςιογρϊφοι.  
 

Οι Κυβερνόςεισ 
Οι κυβερνόςεισ ϋχουν τισ ακόλουθεσ υποχρεώςεισ: 

 Να ενθαρρύνουν την υιοθϋτηςη υψηλών ηθικών προτύπων ςε 
όλεσ τισ πλευρϋσ τησ κοινωνύασ εντόσ των οπούων λειτουργεύ ο 
αθλητιςμόσ. 
 Να υποκινούν και να υποςτηρύζουν τουσ φορεύσ και τα ϊτομα 
που επιδεικνύουν ακϋραιεσ αρχϋσ ςτον αθλητιςμό. 
 Να περιλαμβϊνουν την προαγωγό του αθλητιςμού και του «ευ 
αγωνύζεςθαι» ωσ βαςικό ςτόχο του γενικού προγρϊμματοσ 
φυςικόσ αγωγόσ. 
 Να ενθαρρύνουν αλλϊ και να επιβραβεύουν την ϋρευνα ςε 
εθνικό και διεθνϋσ επύπεδο για θϋματα «ευ αγωνύζεςθαι». 

 

Οι Αθλητικϋσ Ομοςπονδύεσ και τα ωματεύα  

Οι αθλητικϋσ ομοςπονδύεσ και τα αθλητικϊ ςωματεύα, ϋχουν τισ 
ακόλουθεσ υποχρεώςεισ: 

 Να δύνουν ςαφεύσ οδηγύεσ πϊνω ςτο τι θεωρεύται ηθικό ό μη 
ςυμπεριφορϊ ςε όλα τα επύπεδα ςυμμετοχόσ και εναςχόληςησ, 
δύνοντασ με ςυνϋπεια τα κατϊλληλα κύνητρα αλλϊ και ποινϋσ.  
 Να προϊγουν το «ευ αγωνύζεςθαι» με ενημερωτικϊ 
προγρϊμματα, βραβεύςεισ και εκπαιδευτικό υλικό. 
 Να υποςτηρύζουν και να προτρϋπουν τα ΜΜΕ για την 
προώθηςη τησ καλόσ ςυμπεριφορϊσ. 
 Να εξαςφαλύςουν τισ ειδικϋσ απαιτόςεισ του παιδιού αλλϊ και 
του εφόβου, παρϋχοντασ τη δυνατότητα εναςχόληςησ με τον 
αθλητιςμό ςε βαθμύδεσ που ξεκινούν από τον ψυχαγωγικό και 
καταλόγουν ςτον ανταγωνιςτικό αθλητιςμό. 
 Να τροποποιούν τουσ κανόνεσ αθλοπαιδιϊσ οριςμϋνων 
αθλημϊτων ώςτε να ικανοποιούνται οι ανϊγκεσ των πολύ 
νεαρών αθλητών, δύνοντασ ϋμφαςη ςτο «ευ αγωνύζεςθαι» και 
όχι μόνο ςτην ανταγωνιςτικό επιτυχύα. 
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Να θϋτουν μϋτρα προςταςύασ και αςφϊλειασ, προκειμϋνου να 
αποφευχθεύ η εκμετϊλλευςη των παιδιών εκεύνων που 
παρουςιϊζουν πρόωρα ανεπτυγμϋνεσ ικανότητεσ. 

 Να εξαςφαλύςουν ότι όλοι εκεύνοι οι οπούοι ευθύνονται για τα 
παιδιϊ και τουσ νϋουσ ανθρώπουσ ϋχουν τα κατϊλληλα 
προςόντα ώςτε να τα κατευθύνουν, να τα εκπαιδεύουν, να τα 
μορφώνουν και να τα προπονούν, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ 
βιολογικϋσ και ψυχολογικϋσ αλλαγϋσ που ςχετύζονται με την 
ωρύμανςη των παιδιών.  

 

Η Επιτροπό Αθλητικόσ Ναυαγοςωςτικόσ 
Η Επιτροπό Αθλητικόσ Ναυαγοςωςτικόσ τησ ΕΟΤΔΑ ϋχει τισ 
ακόλουθεσ υποχρεώςεισ: 

 Προωθεύ κι ενθαρρύνει την ευγενό ϊμιλλα των μελών τησ. 
 Μυεύ ςτουσ αγωνιζόμενουσ, προπονητϋσ, κριτϋσ και παρϊγοντεσ 
την ανϊγκη να διατηρόςουν τα υψηλότερα επύπεδα τησ 
ευγενούσ ϊμιλλασ ςτην αθλητικό ναυαγοςωςτικό. 
 Διαςφαλύζει ότι οι κανόνεσ τησ εύναι δύκαιοι, κατανοητού από 
αθλητϋσ, προπονητϋσ, κριτϋσ, διοικητικούσ υπαλλόλουσ και 
εφαρμόζονται ςωςτϊ. 
 Καταβϊλλει κϊθε προςπϊθεια ώςτε να διαςφαλιςτεύ ότι οι 
κανόνεσ τησ εφαρμόζονται με ςυνϋπεια και αμεροληψύα. 
 Αντιμετωπύζει όλα τα μϋλη ιςότιμα, ανεξϊρτητα από το φύλο, 
την φυλό ό τα ςωματικϊ χαρακτηριςτικϊ. 

 

Οι Κριτϋσ Αθλητικόσ Ναυαγοςωςτικόσ 
Οι κριτϋσ ϋχουν τισ ακόλουθεσ υποχρεώςεισ: 

 υμμορφώνονται με τουσ κανόνεσ και το πνεύμα του αγώνα. 
 Εύναι τύμιοι, δύκαιοι και ηθικού όταν ςυναναςτρϋφονται με 
ϊλλουσ. 
 Εύναι καθώσ πρϋπει όςον αφορϊ ςτην εμφϊνιςη, ςυμπεριφορϊ 
και λεγόμενϊ τουσ. 
 Επιλύουν ςυγκρούςεισ με δύκαιο και ταχύ τρόπο μϋςω των 
καθιερωμϋνων διαδικαςιών. 
 Διατηρούν αμερόληπτη ςυμπεριφορϊ. 
 Εξαςφαλύζουν ϋνα αςφαλϋσ περιβϊλλον για τουσ ϊλλουσ. 
 ϋβονται και ςυμμερύζονται τουσ ϊλλουσ. 
 Αποτελούν θετικό πρότυπο για τουσ ϊλλουσ. 
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Οι Αθλητϋσ 
Οι αθλητϋσ ϋχουν τισ ακόλουθεσ υποχρεώςεισ: 

 υμμορφώνονται με τουσ κανόνεσ και το πνεύμα του αγώνα. 
 Αποδϋχονται τισ αποφϊςεισ διαιτητών και κριτών δύχωσ 
ερώτηςη ό παρϊπονο. 
 Αποφεύγουν να εξαπατόςουν ό να βελτιώςουν τισ επιδόςεισ 
τουσ με τη χρόςη αναβολικών. 
 Έχουν αυτοϋλεγχο κϊθε ςτιγμό. 
 Αποδϋχονται την επιτυχύα και την αποτυχύα, τη νύκη και την 
όττα με χϊρη και μεγαλοψυχύα. 
 ϋβονται τουσ αντιπϊλουσ και ςυναθλητϋσ τουσ εντόσ κι εκτόσ 
αγωνιςτικού χώρου. 

 

Οι Προπονητϋσ Αθλητικόσ Ναυαγοςωςτικόσ 
Οι προπονητϋσ ϋχουν τισ ακόλουθεσ υποχρεώςεισ: 

 Εξηγούν τη ςημαςύα του «ευ αγωνύζεςθαι» ςτουσ 
αγωνιζομϋνουσ. 
 Αποθαρρύνουν τουσ αγωνιζόμενουσ από τη χρόςη ναρκωτικών 
ουςιών. 
 Αποφεύγουν οποιεςδόποτε μεθόδουσ και τακτικϋσ επικύνδυνεσ 
για την υγεύα/ ανϊπτυξη των αθλητών τουσ. 
 Αποφεύγουν οποιαδόποτε προςπϊθεια παραπούηςησ των 
κανονιςμών για να επωφεληθούν. 
 ϋβονται τουσ κανόνεσ και την εξουςύα τησ ΕΟΤΔΑ. 
 Υροντύζουν να αποτελούν παραδεύγματα ευγενούσ ϊμιλλασ. 
 ϋβονται τα δικαιώματα των ϊλλων ομϊδων και δεν ενεργούν 
εςκεμμϋνα εισ βϊροσ τουσ. 
 Ενεργούν με τρόπο που να μην βλϊπτει αγωνιζόμενουσ, 
προπονητϋσ και κριτϋσ. 
 Προςπαθούν να μην επηρεϊςουν το αποτϋλεςμα του αγώνα 
τηρώντασ το «ευ αγωνύζεςθαι». 

 

Οι Γονεύσ 
Οι γονεύσ, ςυγκαταλϋγονται ςτουσ πιο ςημαντικούσ παρϊγοντεσ 
κοινωνικοπούηςησ ςτον αθλητιςμό των νϋων. Έχουν γύνει πολλϋσ 
ϋρευνεσ όςον αφορϊ τη ςτϊςη των γονιών ϋναντι του «ευ 
αγωνύζεςθαι». Παρόλα αυτϊ, ςτην πρϊξη διαπιςτώνουμε: 

 Πολλϋσ φορϋσ οι ύδιοι οι γονεύσ ϋςπρωξαν τα παιδιϊ τουσ ςε 
αντιαθλητικό ςυμπεριφορϊ. 
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 Πολλού γονεύσ ςυμπεριφϋρθηκαν ϊςχημα ςε αθλητικούσ αγώνεσ 
με το να κατηγορόςουν προφορικϊ διαιτητϋσ, αθλητϋσ τησ 
αντύπαλησ ομϊδασ ακόμη και προπονητϋσ των ομϊδων. 
 Η ςτϊςη των γονιών, ο τρόποσ που αντιμετωπύζουν τον 
αθλητιςμό και τον παρουςιϊζουν ςτα παιδιϊ τουσ ϋχει τερϊςτιο 
αντύκτυπο ςτον αθλητικό προςανατολιςμό των παιδιών τουσ 
ςτο μϋλλον.  
 Τπϊρχουν τρεισ κατηγορύεσ γονιών. Εύναι οι γονεύσ που δεν 
ςυμπαρύςτανται ςτα παιδιϊ τουσ, όςοι υπεραπαςχολούνται και 
όςοι ϋχουν υγιό εναςχόληςη με αυτϊ. 

 
Οι γονεύσ που δεν ςυμπαρύςτανται: 

 Αποςύρουν, παρϊ ωθούν τα παιδιϊ τουσ ςτον αθλητιςμό. 
 Δεν παρακολουθούν τουσ αγώνεσ. 
 Παρϋχουν μικρό υλικό και ςυναιςθηματικό υποςτόριξη. 
 Δεν κατανοούν το ρόλο τουσ.  
 υνόθωσ ϋχουν μικρό γνώςη των υποχρεώςεων που απαιτεύ ο 
αθλητιςμόσ. 

 
Οι γονεύσ που υπεραςχολούνται: 

 Οι δραςτηριότητεσ των παιδιών τουσ ύςωσ εύναι ςτο κϋντρο τησ 
οικογενειακόσ ζωόσ. 
 Οι γονεύσ αυτού εύναι υπερπροςτατευτικού, παρακολουθούν με 
φανατιςμό αςκόςεισ και αγώνεσ, ςυχνϊ επεμβαύνουν ςτον 
προπονητό και ςτη ςχϋςη προπονητό- αθλητό. 
 Δεν ικανοποιούνται με την επύδοςη των παιδιών τουσ, κϊνουν 
ςυνεχό κριτικό ςτον προπονητό και ςυχνϊ όχι ςπϊνια 
διαφωνούν με τουσ κριτϋσ. υχνϊ δεν εύναι ικανού να 
διατηρόςουν μια ιςορροπύα. 
 Η ταύτιςη με τα παιδιϊ τουσ οδηγεύ ςτη χειραγώγηςη των 
νεαρών αθλητών, αςκώντασ τερϊςτια πύεςη επϊνω τουσ. 
 Σο υπερβολικό ενδιαφϋρον για την επιτυχύα του παιδιού τουσ 
γύνεται αιτύα ϊγχουσ για τουσ νεαρούσ αθλητϋσ. 

 
Οι γονεύσ που ϋχουν υγιό εναςχόληςη: 

 Ενθαρρύνουν τα παιδιϊ τουσ να αςχολούνται με τον αθλητιςμό 
και να κατανοούν «τι ςημαύνει επιτυχύα». 
 Προτρϋπουν τα παιδιϊ τουσ να αναπτύξουν το αθλητικό τουσ 
δυναμικό, ςε μια ατμόςφαιρα η οπούα δύνει ϋμφαςη ςτη 
ςυμμετοχό, ςτην προςωπικό τουσ ανϊπτυξη, ςτη χαρϊ και ςτη 
διαςκϋδαςη. 
 Διατηρούν μια επικοινωνύα ςυνεργαςύασ με τουσ προπονητϋσ. 
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 υζητούν ανοικτϊ με το παιδύ τουσ τισ επιτυχύεσ και τισ 
αποτυχύεσ του και γενικϊ τισ αθλητικϋσ του εμπειρύεσ. 
 Κατανοούν τη ςημαςύα του ρόλου τουσ ωσ πρότυπο για το παιδύ 
τουσ δεύχνοντασ αυτοκυριαρχύα και φύλαθλο πνεύμα. 

 

Σο Σρύπτυχο Γονϋασ, Αθλητόσ, Προπονητόσ 
Η ςχϋςη του αθλητικού τρύπτυχου γονιόσ - αθλητόσ - προπονητόσ, 
εύναι ϋνα πολύτιμο ςυςτατικό τησ ιςορροπύασ, απαραύτητη για την 
απόκτηςη καλών αθλητικών εμπειριών για τουσ νϋουσ. Οι 
προπονητϋσ πρϋπει πϊντα να ςυνεργϊζονται με τουσ γονεύσ 
θεωρώντασ τουσ ϋνα αναπόφευκτο κομμϊτι του κοινωνικού 
ςυςτόματοσ ςτον αθλητιςμό των νϋων. Οπωςδόποτε όμωσ οι γονεύσ: 

 οφεύλουν να αντιληφθούν ότι δεν εύναι πρϋπον να ϋχουν 
ανϊμειξη ςτον τρόπο προπονόςεων και γενικότερα ςτην 
αθλητικό προπαραςκευό των παιδιών τουσ.  
 εύναι ςκόπιμο να παρύςτανται ςτισ αθλητικϋσ και πολιτιςτικϋσ 
εκδηλώςεισ του ςυλλόγου. 
 οφεύλουν να μην αναμειγνύονται ςτο διοικητικό ό ςτο 
αγωνιςτικό πρόγραμμα του ςυλλόγου. 

 
Όλα αυτϊ πρϋπει να καθύςτανται ςαφό ςτουσ γονεύσ από την 
πρώτη ημϋρα που εγγρϊφουν τα παιδιϊ τουσ ςτο ςύλλογο. Για το 
καλό όλων. 
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Επιτροπό Αθλητικού Πνεύματοσ 
 

Μεταξύ των Επιτροπών που λειτουργούν ςτουσ ςυλλόγουσ θα όταν 
καλό να δημιουργηθεύ και η Επιτροπό Αθλητικού Πνεύματοσ για την 
καλλιϋργεια και τη διϊδοςη των κοινωνικών μηνυμϊτων του 
αθλητιςμού και τησ ολυμπιακόσ φιλοςοφύασ ςτουσ νϋουσ αθλητϋσ 
και αθλότριεσ. Κύριοσ ςτόχοσ τησ Επιτροπόσ εύναι να μυόςει ςτουσ 
αθλητϋσ του ςυλλόγου ςτισ αρχϋσ του φιλϊθλου πνεύματοσ και να 
τουσ βοηθόςει να διαμορφώςουν χαρακτόρα με βαθιϊ αύςθηςη 
επικοινωνύασ, ςυνεργαςύασ και προςφορϊσ όχι μόνο μϋςα ςτο 
ςύλλογο, αλλϊ και ςτην ευρύτερη κοινωνύα. Να τουσ βοηθόςει να 
γύνουν οι «πρωτοπόροι», εκεύνοι που όχι μόνο θα εφαρμόςουν, αλλϊ 
και θα μεταλαμπαδεύςουν ςτη ςυνϋχεια τισ αρχϋσ του «ευ 
αγωνύζεςθαι».  
 
Δεν εύναι δύςκολο να καταλϊβει κϊποιοσ ότι η μοναδικό χώρα ςτην 
οπούα δε ςυγχωρεύται εκτροπό εύναι η Ελλϊδα, τη ςτιγμό κατϊ την 
οπούα εύναι γνωςτό παγκοςμύωσ ότι εμεύσ πρώτοι διδϊξαμε το 
Αθλητικό Πνεύμα και τον Ολυμπιςμό. Ο κϊθε ςύλλογοσ ανϊλογα με 
το ειδικό του και ευρύτερο περιβϊλλον θα διαμορφώςει τον τρόπο 
τησ ϋκφραςησ και τησ επικοινωνύασ του και θα επιλϋξει τα ςτελϋχη 
εκεύνα που καλύτερα θα φϋρουν ςε πϋρασ αυτόν την αποςτολό. Η 
Επιτροπό καλό θα εύναι να ςυγκροτεύται από εκπροςώπουσ του 
ςυλλόγου, προπονητϋσ και αθλητϋσ. τουσ αθλητϋσ επιμϋνουμε γιατύ 
θα τουσ δοθεύ η ευκαιρύα να ςυμμετϋχουν ενεργϊ όχι ωσ παθητικού 
δϋκτεσ αλλϊ ωσ πομπού, εκφρϊζοντασ την ϊποψό τουσ με 
ςυγκεκριμϋνεσ και πρακτικϋσ παρεμβϊςεισ. Προτεύνεται ακόμη 
ςυμμετοχό και εκτόσ ςυλλόγου ανθρώπων επιφανών, που ϋχουν 
διακριθεύ ςε κοινωνικϊ, εκπαιδευτικϊ και εθνικϊ θϋματα και 
μπορούν να ςυμβϊλλουν παραγωγικϊ. το πλαύςιο αυτό, 
προτεύνουμε τισ παρακϊτω δραςτηριότητεσ: 

 Μηνιαύεσ εκδηλώςεισ και ομιλύεσ για την ενημϋρωςη και 
ευαιςθητοπούηςη των νεαρών αθλητών για τη ςημαςύα τησ 
ϊςκηςησ και την αξύα του καλού αθλητικού παραδεύγματοσ. 
 Δημιουργύα βιβλιοθόκησ ςτο ςύλλογο με αθλητικό και 
εκπαιδευτικό υλικό. 
 Κυκλοφορύα ενημερωτικών εντύπων και φωτοτυπιών για τη 
δρϊςη τησ Επιτροπόσ και ςυναφό θϋματα. 
 Βραβεύςεισ αθλητών για την υποδειγματικό τουσ αθλητικό 
ςυμπεριφορϊ. 
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Σο φύλαθλο πνεύμα νικϊ. 

 



Δρ. Ιωϊννα Μϊςτορα, Δρ. τϊθησ Αβραμύδησ 

25 
 

Διδαςκαλύα Αρχών Ευ Αγωνύζεςθαι 
 
Δεν υπϊρχει μαγικό ςυνταγό για τη διδαςκαλύα του ευ αγωνύζεςθαι. 
Η παρότρυνςη των παιδιών να αναπτύξουν ςυμπεριφορϊ ςεβαςμού, 
αποδοχόσ και ςωςτούσ τρόπουσ αποτελεύ πολύπλοκη διαδικαςύα 
που ενϋχει την κατϊςταςη του νου, του ςώματοσ και του πνεύματοσ 
καθώσ και τισ ςυνθόκεσ ζωόσ. Οι γονεύσ και η κοινότητα 
διαδραματύζουν πολύ ςημαντικό ρόλο ςτην υποςτόριξη των παιδιών 
ώςτε να αναπτύξουν υγιό ςυμπεριφορϊ. Επύςησ, οι διαφορετικού 
πολιτιςμού ϋχουν και διαφορετικό ςύςτημα ηθικόσ. 
 
Οι ϋρευνεσ, ωςτόςο, παρϋχουν κϊποιεσ ςημαντικϋσ οδηγύεσ για τη 
διδαςκαλύα του ευ αγωνύζεςθαι. 

 Η διδαςκαλύα ηθικόσ και κοινωνικόσ ςυμπεριφορϊσ ςε νϋουσ 
αποτελεύ ιδιαύτερα περύπλοκη διαδικαςύα. Δεν υπϊρχει 
ςυνταγό ό εγγύηςη για την επιτυχύα. υνεπώσ, εύναι ςημαντικό 
να ϋχουμε ρεαλιςτικϋσ προςδοκύεσ ωσ προσ τουσ ςτόχουσ μασ, 
να δύνουμε ϋμφαςη ςτα θετικϊ ςτοιχεύα και να γιορτϊζουμε τισ 
μικρϋσ επιτυχύεσ. 

 Η ηθικό και κοινωνικό αγωγό των αθλητών επηρεϊζεται από 
πολλούσ παρϊγοντεσ. Για παρϊδειγμα, τισ οικογενειακϋσ αξύεσ 
και ςυμπεριφορϊ, το ραδιόφωνο, την τηλεόραςη και τισ 
εφημερύδεσ, τισ εκκληςιαςτικϋσ κατηχόςεισ, την παρϊδοςη, και 
τισ εθνικϋσ και πολιτικϋσ προτεραιότητεσ. υνεπώσ, εύναι 
ςημαντικό η ςυμμετοχό των γονϋων, προπονητών, 
εκπαιδευτικών, κριτών, δημοςιογρϊφων, όλησ τησ κοινότητασ 
και των μϋςων ενημϋρωςησ ςε ϋνα ολυμπιακό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα. 

 Ειδικότερα, τα παιδιϊ δεν εύναι μικρογραφύα των ενηλύκων. 
Περνούν από διαφορετικϊ ςτϊδια καθώσ αναπτύςςουν τισ 
ηθικϋσ και κοινωνικϋσ αξύεσ τουσ. υνεπώσ, εύναι ςημαντικό να 
αναγνωρύςουμε ότι η διαμόρφωςη χαρακτόρα αποτελεύ 
διαδικαςύα ωρύμανςησ από την παιδικό ηλικύα προσ την 
ενηλικύωςη. Καθώσ οι νϋοι ωριμϊζουν, ο χαρακτόρασ τουσ 
επηρεϊζεται μϋςω εκπαιδευτικών παρεμβϊςεων. 

 Σα αγόρια και τα κορύτςια διαμορφώνουν τον ηθικό και 
κοινωνικό τουσ χαρακτόρα με διαφορετικό τρόπο. Για 
παρϊδειγμα, τα περιςςότερα αγόρια ενδιαφϋρονται για τον 
ανταγωνιςμό, ςε αντύθεςη με τα περιςςότερα κορύτςια. Σα 
περιςςότερα κορύτςια από μικρό ηλικύα θϋτουν τισ ςχϋςεισ ωσ 
προτεραιότητα, ςε αντύθεςη με τα αγόρια που δεν θεωρούν τισ 
καλϋσ ςχϋςεισ πρώτη προτεραιότητα. υνεπώσ, κατϊ το 
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ςχεδιαςμό των δραςτηριοτότων από το δϊςκαλο, πρϋπει να 
ληφθούν υπόψη οι διαφορϋσ μεταξύ των παιδιών 
διαφορετικού φύλου. 

 Οι κανόνεσ, οι εντολϋσ και οι διαλϋξεισ δεν αποτελούν τισ πιο 
αποτελεςματικϋσ ςτρατηγικϋσ για να αναπτύξει ϋνα παιδύ 
κατϊλληλη ηθικό και κοινωνικό ςυμπεριφορϊ. υνεπώσ οι 
προπονητϋσ ομϊδων πρϋπει να δημιουργόςουν θετικό 
περιβϊλλον εκμϊθηςησ ςτο οπούο οι νϋοι θα ϋχουν την 
ευκαιρύα να κϊνουν ερωτόςεισ και να ςυζητόςουν ςχετικϊ με 
ιςτορύεσ ευ αγωνύζεςθαι και διλημμϊτων, καθώσ και να 
εξαςκηθούν ςε διαφορετικούσ τρόπουσ δρϊςησ και 
ςυμπεριφορϊσ. 

 Οι πρακτικϋσ αςκόςεισ ςτισ οπούεσ οι αθλητϋσ πρϋπει να 
ςκεφτούν και να ςυζητόςουν θϋματα ηθικόσ εύναι απαραύτητεσ 
κατϊ τη διδαςκαλύα του ευ αγωνύζεςθαι. υνεπώσ οι 
προπονητϋσ ομϊδων πρϋπει να ενςωματώςουν τισ 
δραςτηριότητεσ ευ αγωνύζεςθαι ςτισ τακτικϋσ δραςτηριότητεσ 
όλων των προγραμμϊτων τουσ και να προςφϋρουν πολλϋσ 
ευκαιρύεσ για ςυζότηςη θεμϊτων ευ αγωνύζεςθαι. 

 Οι νϋοι ϋχουν ςαν πρότυπο τη ςυμπεριφορϊ που παρατηρούν 
ςτουσ ενόλικεσ. υνεπώσ οι ενόλικεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων 
αυτών που εμφανύζονται ςτην τηλεόραςη, πρϋπει να δεύχνουν 
ςεβαςμό ςτουσ ϊλλουσ και να παύζουν τύμια ςτον αθλητιςμό, 
ςτην εργαςύα και την καθημερινό ζωό τουσ. 
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ττρρααττηηγγιικκϋϋσσ  ΣΣύύμμιιοουυ  ΑΑγγώώνναα  
 
Οι προτϊςεισ αυτϋσ θα βοηθόςουν τουσ νϋουσ να βιώςουν τισ αξύεσ 
του ευ αγωνύζεςθαι παρϊ να υπακούν απλώσ ςε κανόνεσ και να 
ακολουθούν εντολϋσ. τισ δραςτηριότητεσ που ακολουθούν 
υπϊρχουν πολλϋσ ευκαιρύεσ για τουσ αθλητϋσ να κϊνουν ερωτόςεισ, 
να βρουν τη δικό τουσ λύςη και να ςυγκρύνουν τισ ιδϋεσ τουσ με τισ 
ιδϋεσ ϊλλων ατόμων. 
 
Η ανϊπτυξη του κώδικα και τησ φιλοςοφύασ ευ αγωνύζεςθαι 
αποτελεύ κοινό ευθύνη προπονητών, αθλητών, κριτών, 
δημοςιογρϊφων, ςυλλόγων και γονϋων. 

 Επιδιώξτε τη ςυμμετοχό νϋων και παιδιών ςτη ςυγγραφό ενόσ 
κώδικα ευ αγωνύζεςθαι για ανϊλογη ςυμπεριφορϊ ςτο ςχολικό 
προαύλιο και το γυμναςτόριο. 
 υνεργαςτεύτε με ομϊδα γονϋων για να δημιουργόςετε ϋναν 
κώδικα ευ αγωνύζεςθαι για τουσ θεατϋσ. Μοιρϊςτε τον κώδικα 
ςε όλουσ τουσ γονεύσ. Ενιςχύςτε τον κώδικα κατϊ τη διϊρκεια 
του αγώνων μεταξύ ομϊδων. Οι γονεύσ και οι υπόλοιποι θεατϋσ 
πρϋπει να γνωρύζουν ότι το καλό των παιδιών και των νϋων που 
ϋχετε αναλϊβει εύναι η πρώτη ςασ προτεραιότητα. 
 υμβουλευτεύτε τουσ προπονητϋσ ςασ. υνόθωσ οι προπονητϋσ 
δεν γνωρύζουν πολλϊ για τον τρόπο μϊθηςησ και ανϊπτυξησ των 
παιδιών. Πολλϋσ φορϋσ τουσ απαςχολεύ μόνο η νύκη, γεγονόσ 
που ϋχει αρνητικϋσ επιπτώςεισ ςτουσ μικρούσ αθλητϋσ. Η 
ανϊπτυξη και κοινοπούηςη μιασ πολιτικόσ ευ αγωνύζεςθαι για 
την ομϊδα μπορεύ να βελτιώςει την κατϊςταςη. 
 υζητόςτε τουσ κώδικεσ ό τη φιλοςοφύα του ευ αγωνύζεςθαι με 
το διευθυντό του ςχολεύου και τουσ γονεύσ. Υτιϊξτε αφύςεσ για 
να διαφημύςετε την πολιτικό ςασ ςχετικϊ με το ευ αγωνύζεςθαι. 
 Εμμεύνετε ςτη ςυνεχό επύδειξη τιμιότητασ, αυτοελϋγχου και 
δικαιοςύνησ όταν βρύςκεςτε με νϋουσ. 
 ταματόςτε μια δραςτηριότητα για να ςυζητόςετε 
παραδεύγματα δύκαιησ και ϊδικησ ςυμπεριφορϊσ. Αξιοποιόςτε 
κϊθε ευκαιρύα για να βοηθόςετε τουσ νϋουσ να αναπτύξουν το 
ςεβαςμό προσ τουσ ϊλλουσ ςυμπεριλαμβανομϋνων των 
αντιπϊλων τουσ, των υπευθύνων και των θεατών. 
 Μϋςα ςτην τϊξη και κατϊ τη διϊρκεια των αςκόςεων, αναθϋςτε 
ςτουσ νϋουσ την ευθύνη αναγνώριςησ, ςυζότηςησ και 
διόρθωςησ παραβϊςεων του ευ αγωνύζεςθαι. 
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 Επικεντρωθεύτε ςτη διαςκϋδαςη και την προςωπικό ανϊπτυξη 
μϋςα από τισ δραςτηριότητεσ. Μην επικεντρώνεςτε ςτη 
ςημαςύα τησ νύκησ. 
 Ενθαρρύνετε τουσ νϋουσ να θϋςουν τουσ δικούσ τουσ ςτόχουσ 
απόδοςησ. 
 Επικεντρωθεύτε ςτον αυτοϋλεγχο. 
 Επικεντρωθεύτε ςτο ομαδικό και προςωπικό ςτοιχεύο ςε κϊποια 
δραςτηριότητα ό αγώνα. Αναφϋρετε ςυγκεκριμϋνουσ τομεύσ 
όπου παρουςιϊςτηκε βελτύωςη ό που επιδϋχονται βελτύωςη, 
παρϊ να τονύςετε το αποτϋλεςμα («νύκη» ό «όττα»). 
 Επιβραβεύςτε τη ςυμπεριφορϊ ευ αγωνύζεςθαι. 
 υζητόςτε τουσ τρόπουσ με τουσ οπούουσ η νοοτροπύα του ευ 
αγωνύζεςθαι μπορεύ να εφαρμοςτεύ ςτην καθημερινό ζωό και 
ςτην κοινωνύα. 
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Υωτεινϊ Παραδεύγματα 
Υύλαθλου Πνεύματοσ ςτην Πρϊξη 

 

Σα παρακϊτω παραδεύγματα φύλαθλου πνεύματοσ, φανερώνουν την 
ομορφιϊ και την αξύα του ευ αγωνύζεςθαι: 
 
Σο 1990, η Ρϋνα Αναγνώςτου, ςυμμετεύχε ςτουσ Παγκόςμιουσ 
Αγώνεσ Βετερϊνων ςτο Μαρόκο. Αφού αγωνύςτηκε ςτη «Μεταφορϊ 
Ανδρεικϋλου», παρακολουθούςε από την κερκύδα τη διεξαγωγό τησ 
2ησ προκριματικόσ ςειρϊσ. Η Μαροκινό αθλότρια δεν καταφϋρνει να 
φτϊςει ςτον πϊτο τησ πιςύνασ για να αναςύρει το ανδρεύκελο, και 
αναδύεται επειδό τησ τελεύωςε ο αϋρασ. Η Ρϋνα βουτϊει ςτο νερό, 
προςεγγύζει και ρυμουλκεύ την αθλότρια μϋχρι τον τούχο. Όλο το 
κολυμβητόριο ςεύεται από τα χειροκροτόματα και την ιαχό «Ελλάσ, 
Ελλάσ!» επιβραβεύοντασ την προςπϊθειϊ τησ. Δυνητικϊ, η αθλότρια 
αυτό θα μπορούςε να ςτερόςει τη νύκη από την Ελληνύδα αθλότρια. 
 
Σο 2004, οι ναυαγοςώςτεσ του Αμερικανού αρχηγού 
ναυαγοςωςτών, Peter Davis, πραγματοποιούν το ετόςιο τεςτ 
φυςικόσ κατϊςταςησ «Final Physical Challenge» που περιλϊμβανε 
κολύμβηςη, νυχτερινό κολύμβηςη, τρϋξιμο, ερωτόςεισ-απαντόςεισ, 
πιϋςεισ ςτόθουσ, βαθιϊ καθύςματα, αναρρύχηςη, και κολύμβηςη ςε 
λϊςπη. Σο αποτϋλεςμα τησ δοκιμαςύασ θα ϋκρινε το ποιοι θα 
προςλαμβϊνονταν ωσ ναυαγοςώςτεσ πλόρουσ απαςχόληςησ. Εύναι 
μια ςκληρό 2.5-ωρη δοκιμαςύα που λαμβϊνουν όλοι πολλού ςοβαρϊ 
υπ’ όψιν τουσ. ε κϊποια φϊςη, ο προπορευόμενοσ ναυαγοςώςτησ 
διαπιςτώνει ότι ϋνασ ςυναθλητόσ του, όρθε ςε επαφό με μεγϊλη 
τςούχτρα και το πρόςωπό του ϋχει πρηςτεύ. Διακόπτει την κούρςα 
και ξεκινϊει να τον ρυμουλκεύ ςτη ςτεριϊ. Με αυτό τον τρόπο 
ςτερόθηκε την πρώτη θϋςη με ςκοπό να ξεκινόςει νωρύτερα η 
διαδικαςύα διϊςωςησ και φροντύδασ του αθλητό. Οι διοργανωτϋσ του 
τεςτ, αναγνώριςαν την ςπουδαύα ενϋργεια του αθλητό-διαςώςτη 
και τον προςϋλαβαν ςτη ςυνϋχεια. 
 
Σο 2012, ςε τουρνουϊ αθλητικόσ ναυαγοςωςτικόσ, όταν ο 
επικεφαλόσ ομϊδασ αθλητών ϋμαθε ότι ο Δρ. τϊθησ Αβραμύδησ θα 
τιμηθεύ για την πολυετό προςφορϊ του ςτην ναυαγοςωςτικό, 
δόλωςε: «Αν έρθει αυτόσ, δεν θα κατεβάςω την ομάδα μου ςτουσ 
αγώνεσ». Ο διοργανωτόσ τον ενημϋρωςε ότι η βρϊβευςη θα γινόταν 
και εκεύνοσ μπορεύ να πρϊξει όπωσ νομύζει. Η ομϊδα του τελικϊ 
ςυμμετεύχε ςτο τουρνουϊ. Όταν ο Δρ. Αβραμύδησ, ϋλαβε γνώςη για 
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το περιςτατικό, ςυνεχϊρη τισ επιτυχύεσ των αθλητών του 
ςυναδϋλφου του και τουσ τρϊβηξε φωτογραφύεσ ενώ αγωνύζονταν 
για να τουσ τισ δώςει ώςτε να διατηρόςουν την ανϊμνηςη των 
αγώνων ζωντανό. 
 

 
 

Σο 2013, ο Dr. David Szpilman αποφαςύζει να τερματύςει την 
ςταδιοδρομύα του ωσ αθλητόσ ναυαγοςωςτικόσ, με ςκοπό να 
επιτρϋψει ςτον αντύπαλο και φύλο του, Jefferson Vilella, να ϋχει την 
ευκαιρύα διϊκριςησ. Ωσ τότε ο Szpilman τερμϊτιζε πρώτοσ. Θεώρηςε 
ότι όταν πιο ςημαντικό για τον φύλο του να γευθεύ την χαρϊ τησ 
νύκησ χωρύσ δυνατό ςυναγωνιςμό. Έκτοτε, ςυμμετϋχει ωσ 
διοργανωτόσ. 
 

 
 

Σο 2014, ο τϊθησ Αβραμύδησ, ςυμμετϋχει ςτο αγώνιςμα «Δρόμοσ 
1000μ – Κολύμπι 1000μ – Δρόμοσ 1000μ» ςτο ετόςιο πρωτϊθλημα 
του Brazilian Society of Aquatic Lifesaving (SOBRASA). Προσ το τϋλοσ 
τησ κούρςασ, αρχύζει να περπατϊει κουραςμϋνοσ. Σον φτϊνει ο 
Βραζιλιϊνοσ αθλητόσ, Idygleikson Medeiros. Σον χτυπϊει φιλικϊ ςτην 
πλϊτη: «Έλα Έλληνα, ςυνέχιςε». Σου δύνει κουρϊγιο. υνεχύζουν.. 
προςπερνούν 35 αθλητϋσ διαφόρων ηλικιών. τα τελευταύα 50μ, ο 
Έλληνασ προηγεύται του Βραζιλιϊνου κατϊ 2μ. Μειώνει ταχύτητα.. 
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τον περιμϋνει… του πιϊνει το χϋρι… του ψιθυρύζει «together» και 
τερματύζουν μαζύ. Αυτό εύναι η ομορφιϊ του αθλητιςμού! 

 

 
 

Σο 2014, ο τϊθησ Αβραμύδησ δηλώνει ςυμμετοχό ςτο αγώνιςμα 
«100μ Μεταφορϊ Ανδρεικϋλου με Πϋδιλα» ςτο ετόςιο πρωτϊθλημα 
του SOBRASA. Αλλϊ υπόρχε ϋνα πρόβλημα… δεν εύχε πϋδιλα. Ένασ 
Βραζιλιϊνοσ αθλητόσ, μόλισ τελεύωςε την κούρςα, δανεύζει ςτον 
Έλληνα τα δικϊ του, χωρύσ να ςκεφτεύ ότι αυτό θα ύςωσ αποτελϋςει 
αιτύα για να χϊςει ςυναθλητόσ από την πατρύδα του. Όντωσ, ο 
Έλληνασ αθλητόσ, τερμϊτιςε 3οσ ςτην ςειρϊ του. Ο Βραζιλιϊνοσ 
εκφωνητόσ φώναξε «congratulations Avramidis» και όλοι 
χειροκρότηςαν τον Έλληνα, δεύχνοντασ πωσ μεγαλύτερη ςημαςύα 
ϋχει η ςυμμετοχό με ύςουσ όρουσ και δευτερευόντωσ η διϊκριςη.  
 

 
 

Ένασ προπονητόσ ενημερώνει τον ςυνϊδελφο προπονητό του ότι 
βγόκε προκόρυξη των αγώνων, επειδό ο δεύτεροσ δεν το εύχε 
αντιληφθεύ. τουσ αγώνεσ, ο δεύτεροσ προπονητόσ κϋρδιςε το 
πρωτϊθλημα, εξαιτύασ τησ υψηλόσ βαθμολογύασ που ςυγκϋντρωςαν 
οι αθλητϋσ του.  
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 Κόρυκασ Ευ Αγωνύζεςθαι 
 
Η Επιτροπό Αθλητικόσ Ναυαγοςωςτικόσ, με ςκοπό την διϊδοςη και 
υιοθϋτηςη τησ ςημαςύασ και των αρχών του τιμύου αγώνα, μϋςα από 
ϋνα εγκεκριμϋνο πρόγραμμα που χορηγεύται από απόςταςη, 
προςφϋρει τη δυνατότητα ςε κϊθε ενδιαφερόμενο, να γύνει 
πιςτοποιημϋνοσ Κόρυκασ Ευ Αγωνύζεςθαι ΑθΝα. Ο Κόρυκασ, ϋχεισ ωσ 
υποχρϋωςη να διδϊςκει τισ αρχϋσ του ευ αγωνύζεςθαι, ςε κϊθε 
εμπλεκόμενο ϊτομο με τον αθλητιςμό και ςυγκεκριμϋνα την ΑθΝα. 
Πληροφορύεσ για τον τρόπο απόκτηςησ του Πιςτοποιητικού 
«Κόρυκασ Ευ Αγωνύζεςθαι ΑθΝα», υπϊρχουν ςτο blog: 
www.sportlifesaving.blogspot.gr, ςτην ενότητα «e-learning».  
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Βεβαύωςη Ευ Αγωνύζεςθαι 
 
Η Επιτροπό Αθλητικόσ Ναυαγοςωςτικόσ, με ςκοπό την διϊδοςη και 
υιοθϋτηςη τησ ςημαςύασ και των αρχών του τιμύου αγώνα, 
δημιούργηςε την καλαύςθητη Βεβαύωςη Ευ Αγωνύζεςθαι. Οι 
πιςτοποιημϋνοι από την ΕΟΤΔΑ «Κόρυκεσ Ευ Αγωνύζεςθαι» κϊθε 
ςυλλόγου ΑθΝα, οφεύλουν να διδϊξουν τισ αρχϋσ του ευ αγωνύζεςθαι, 
ώςτε αθλητϋσ, γονεύσ και παρϊγοντεσ να λϊβουν γνώςη και αυτό το 
πιςτοποιητικό. 
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Βραβεύο Ευ Αγωνύζεςθαι 
 
Η Επιτροπό Αθλητικόσ Ναυαγοςωςτικόσ, δϋχεται και αξιολογεύ κϊθε 
χρόνο αιτόςεισ για την απονομό βραβεύου «ευ αγωνύζεςθαι». 
Δικαύωμα υποψηφιότητασ ϋχουν αθλητϋσ, γονεύσ, προπονητϋσ, 
δημοςιογρϊφοι, παρϊγοντεσ. 
 
Η απονομό θα γύνει ςτον χώρο τησ Ομοςπονδύασ ό ςτα πλαύςια ϊλλησ 
εκδόλωςησ, θα αναρτϊται ςτο διαδύκτυο και θα προβϊλλεται με 
κϊθε δυνατό μϋςο. Για να προτεύνεισ κϊποιο ϊτομο, ςτεύλε το 
παρακϊτω e-mail: 
 

Προσ: elagreece@gmail.com, eoydaatk@otenet.gr.  
Θϋμα: «Αίτηςη Απονομήσ Βραβείου Ευ Αγωνίζεςθαι» 
 
Αγαπητϊ μϋλη τησ Επιτροπόσ Αθλητικόσ Ναυαγοςωςτικόσ τησ 
ΕΟΤΔΑ, αιτούμαι την απονομό του παρακϊτω ατόμου για το λόγο 
που θα εξηγόςω παρακϊτω: ................... (ςυμπλόρωςε το κενό 
χρηςιμοποιώντασ ϋωσ 500 λϋξεισ). 
 
τοιχεύα Τποψηφύου για το Βραβεύο 

 Όνομα: 
 Επώνυμο: 
 Κατηγορύα:Αθλητόσ.Γονϋασ.Προπονητόσ.Δημοςιογρϊφοσ. 
Παρϊγοντασ. 

 Διεύθυνςη: 
 Σηλϋφωνο: 
 E-Mail: 
 Περιγραφό ενϋργειασ με φύλαθλο πνεύμα (ϋωσ 300 λϋξεισ):  
 Υωτογραφύα προςώπου υποψηφύου 
 Υωτογραφύα/link βύντεο που να απεικονύζει την ςυγκεκριμϋνη 
πρϊξη «ευ αγωνύζεςθαι» (αν υπϊρχει)  

τοιχεύα Αιτούντοσ 
 Όνομα: 
 Επώνυμο: 
 Ιδιότητα:Αθλητόσ.Γονϋασ. Προπονητόσ. Δημοςιογρϊφοσ. 
Παρϊγοντασ. Υύλαθλοσ. Άλλο. 

 Διεύθυνςη: 
 Σηλϋφωνο: 
 E-Mail: 
 Τπογραφό: 
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Ιωϊννα Μϊςτορα, PhD 
  

 Η Δρ. Ιωϊννα Η. Μϊςτορα, DipEd, 
BEd, MSc, PhD εύναι παιδαγωγόσ 
εγνωςμϋνου διεθνούσ κύρουσ με 
πολυςχιδϋσ πανεπιςτημιακό ϋργο. Έχει 
14 ϋτη διδαςκαλύασ (Πανεπιςτόμια 
Θεςςαλονύκησ, Πελοποννόςου και 
Indianapolis, χολό Αξιωματικών 
Δοκύμων Ελληνικόσ Αςτυνομύασ, 
Ανώτατο Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα Αθηνών). υνϊντηςε ςτισ πϋντε 
ηπεύρουσ επιφανεύσ παιδαγωγούσ με 

πϊθοσ για το Ολυμπιακό Ιδεώδεσ, το «Ευ Αγωνύζεςθαι», τη 
διαπολιτιςμικό παιδεύα και την αγωγό ειρόνησ. υνεργϊςτηκε ωσ 
Επιςτημονικό ύμβουλοσ με την Οργανωτικό Επιτροπό του «Αθόνα 
2004», το Τφυπουργεύο Αθλητιςμού, και ωσ Γενικό Γραμματϋασ & 
Διευθύνουςα ύμβουλοσ ςτο Διεθνϋσ Ίδρυμα Ολυμπιακόσ και 
Αθλητικόσ Παιδεύασ. τόχοσ τησ εύναι να διαδοθούν τα φωτογόνα 
μηνύματα του Ολυμπιςμού-Ελληνιςμού-Ανθρωπιςμού ςε όλο τον 
κόςμο. υμμετϋχει ςε πολλϋσ δημοςιεύςεισ. Ξεχωρύζουν ο «Οδηγόσ 
Ολυμπιακόσ και Αθλητικόσ Παιδεύασ για Εκπαιδευτικούσ» 
(διδϊχθηκε πειραματικϊ ςε ςχολεύα με ϋγκριςη του ΤΠΕΠΘ), το 
πρόγραμμα «Γύνε Πρωταθλητόσ ςτη Ζωό!» (διδϊχθηκε πειραματικϊ 
ςε ςχολεύα των 5 ηπεύρων με ϋγκριςη τησ Διεθνούσ Ολυμπιακόσ 
Επιτροπόσ και τησ UNESCO), «Ο ύλλογοσ-το ζωντανό κύτταρο του 
Αθλητιςμού» (Γενικό Γραμματεύα Αθλητιςμού), το «Ανϊθρεψε ϋναν 
πρωταθλητό» για τα νηπιαγωγεύα, και την εδικό ϋκδοςη του 
Τπουργεύου Πολιτιςμού «κιϊσ Όναρ». υμμετεύχε ωσ Διεθνόσ Κριτόσ 
ςτην ανϊπτυξη του Εκπαιδευτικού πακϋτου «Διδϊςκοντασ Αξύεσ» 
τησ Διεθνούσ Ολυμπιακόσ Επιτροπόσ για το Πεκύνο. Επϋβλεψε 
επιςτημονικϊ το Α’ Διεθνϋσ Παιδικό φεςτιβϊλ Νοτιανατολικόσ 
Ευρώπησ, τη «Γειτονιϊ τησ Δρϊςησ», την παραγωγό 4 ντοκιμαντϋρ 
με θϋμα: «Αθλητιςμόσ Ολυμπιακού Αγώνεσ», που προβλόθηκαν ςτη 
ΝΕΣ, και ςυμμετεύχε ςτη διεθνό τηλεοπτικό παραγωγό «6ο 
Ολυμπιακόσ Κύκλοσ». Εύναι Μϋλοσ του Δ τησ Εθνικόσ Ολυμπιακόσ 
Ακαδημύασ, του Διεθνούσ υμβουλύου Φορού τησ UNESCO και 
Πολιτιςτικό Εκπρόςωποσ Ολυμπιακόσ Ιδϋασ του Ομύλου για την 
UNESCO Σεχνών Λόγου κι Επιςτημών Ελλϊδασ. Εύναι ύμβουλοσ Ευ 
Αγωνύζεςθαι ςτην Επιτροπό ΑθΝα (ΕΟΤΔΑ). Για το ϋργο τησ ϋχει 
λϊβει εθνικϋσ και διεθνεύσ διακρύςεισ.  
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τϊθησ Αβραμύδησ, PhD 
  

Ο Δρ. τϊθησ Αβραμύδησ, DipEd, 
BEd, MSc, PhD υπηρετεύ τον χώρο 
του υγρού ςτύβου και τησ αςφϊλειασ 
ςτο νερό ωσ ναυαγοςώςτησ, πρώτοσ 
βοηθόσ, εκπαιδευτόσ (εκπαιδευτών) 
ναυαγοςωςτών, αθλητόσ και 
προπονητόσ ΑθΝα, πανεπιςτημιακόσ, 
και διοργανωτόσ εκδηλώςεων από 
το 1993. Αςχολεύται με την πρόληψη 
ατυχημϊτων ςτο νερό ςτο Κϋντρο 
Ελϋγχου και Πρόληψησ Νοςημϊτων 

και εύναι Διευθυντόσ ΑθΝα ςτην Ελληνικό Ομοςπονδύα Τποβρύχιασ 
Δραςτηριότητασ. Εύναι ϋνασ από τουσ πολυγραφότερουσ και 
πολυβραβευμϋνουσ επιςτόμονεσ αςφϊλειασ και διϊςωςησ ςτον 
κόςμο. Για το ςυγγραφικό, πανεπιςτημιακό και επαγγελματικό ϋργο 
του ϋχει τιμηθεύ 17 φορϋσ από ςημαντικούσ οργανιςμούσ. Μετϊ τον 
Νύκο Γκϊλη ςτο μπϊςκετ, όταν ο επόμενοσ Έλληνασ που μπόκε ςε 
Hall of Fame. Βραβεύτηκε 2 φορϋσ από το International Swimming 
Hall of Fame και 2 φορϋσ από το Royal Life Saving Society 
Commonwealth που τελεύ υπό την αιγύδα τησ Βαςύλιςςασ Ελιςϊβετ 
για την παγκόςμια προςφορϊ του ςτην αςφϊλεια και τη διϊςωςη. 
Έχει τιμηθεύ με Βραβεύο Πρωτοεμφανιζόμενου κηνοθϋτη για την 
ταινύα "Ode to Lifesaving Joy" από την Κριτικό Επιτροπό του 
Διεθνούσ Υεςτιβϊλ Κινηματογρϊφου Ιςτορύασ Τγρού τύβου, τησ 
οπούασ επικεφαλόσ όταν ο δημιουργόσ του Μπϋιγουοτσ, Γκρεγκ 
Μπόναν. Ενορχόςτρωςε το International Aquatic History Symposium 
& Film Festival και το πρόγραμμα "Πνιγμόσ: Πρόληψη, Διϊςωςη, 
Υροντύδα" για χιλιϊδεσ Ελληνόπουλα ςε ςυνεργαςύα με το Princess 
Charlene of Monaco Foundation. Μετϊ από μια επιτυχημϋνη 
ςταδιοδρομύα ωσ Λϋκτορασ Τγρού τύβου/Επιςκϋπτησ Ερευνητόσ 
ςτο Leeds Metropolitan University (2003-2012), αποφϊςιςε να θϋςει 
τισ γνώςεισ του ςτην υπηρεςύα τησ «Μϊνασ». Εύναι γνωςτόσ για τισ 
φρϊςεισ: «επιςτήμη είναι να ςπέρνεισ και ςτα βράχια, γιατί κάτι θα 
φυτρώςει», «όταν ςυναντήςουμε τον Δημιουργό την ςτιγμή τησ 
αναςκόπηςησ, θα ρωτήςει τι κάναμε ςτη ζωή μασ για την αγάπη και 
τη μάθηςη». 
 
 
 



Εγχειρύδιο Ευ Αγωνύζεςθαι Αθλητικόσ Ναυαγοςωςτικόσ 

38 
 

 

 
Σο ευ αγωνύζεςθαι εύναι ευθύνη όλων μασ. 
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Εγχειρύδιο Ευ Αγωνύζεςθαι 

Αθλητικόσ Ναυαγοςωςτικόσ 
 
 

 
Σο Εγχειρίδιο Ευ Αγωνίζεσθαι Αθλητικής 
Ναυαγοσωστικής (ΑθΝα) αποτελεύ το επύςημο 
βιβλύο τησ Ελληνικόσ Ομοςπονδύασ Τποβρύχιασ 
Δραςτηριότητασ (ΕΟΤΔΑ) για τη διεξαγωγό τιμύων 
αγώνων ΑθΝα.  
 
Εύναι πιθανότατα η πρώτη ϋκδοςη εθνικού 
οργανιςμού ΑθΝα πϊνω ςτην τόρηςη των αρχών 
τησ καλοκαγαθύασ μϋςα από την προώθηςη και 
επιβρϊβευςη αντύςτοιχων ενεργειών από κϊθε 
εμπλεκόμενο.  
 
 
Περιλαμβϊνεται ο κώδικασ αθλητικόσ δεοντολογύασ 
και φωτεινϊ παραδεύγματα τιμύου αγώνα. 
Απευθύνεται ςε κυβερνόςεισ, αθλητικϋσ 
ομοςπονδύεσ, ςωματεύα, την Επιτροπό ΑθΝα, τουσ 
κριτϋσ, προπονητϋσ, γονεύσ και αθλητϋσ ΑθΝα.  
 

 
 
 
 

 
 

             
 
 


