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Περίληψη εργασίας 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετήσουμε αν εκτός από τις θετικές πλευρές του 
αθλητισμού υπάρχουν και αρνητικές. 

Τα πιο σημαντικά ερευνητικά ερωτήματα που είχαμε ήταν τα εξής: 

1) Οι αθλητές αγωνίζονται μονάχα για τα αθλητικά ιδεώδη ή έχουν άλλες φιλοδοξίες; 

2) Γίνεται ο αθλητισμός αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης; 

3) Γιατί υπάρχει αθλητικός φανατισμός; 

4) Ταιριάζει η βία με τον αθλητισμό; 

Αρχικά μελετήσαμε τη σχετική βιβλιογραφία για να βρούμε πληροφορίες σχετικά με το θέμα μας. 
Στη συνέχεια με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα που είχαμε διαπιστώσαμε τα εξής: 

1. Πολλοί αθλητές δεν αγωνίζονται εμπνεόμενοι από τα αθλητικά ιδεώδη, αλλά κάτω από την 
αθλητική τους ενασχόληση υποκρύπτουν άλλες φιλοδοξίες (επιθυμία για προβολή και δόξα, 
απόκτηση χρημάτων, επαγγελματική αποκατάσταση, πολιτικές φιλοδοξίες, κ.α.) 

2. Ο αθλητισμός -όχι πάντα- γίνεται μέσο είσπραξης χρημάτων. Οι αθλητές γίνονται έρμαιο στα 
χέρια ιδιωτών και διαφημιστικών εταιριών. Αθλήματα που έχουν θέαμα γίνονται αντικείμενο 
τζόγου και πεδίο ιδιωτικών επενδύσεων. 

3. Ο αθλητισμός συνδέεται άμεσα τα τελευταία χρόνια με τον φανατισμό λόγω της 
εμπορευματοποίησής του αλλά και λόγω της θεοποίησής του. 

4. Δυστυχώς η βία κάνει έντονη την παρουσία της κυρίως στα ομαδικά αθλήματα. Τα αίτιά της 
είναι βαθιά κοινωνικά. Καταστρέφει το αθλητικό ιδεώδες και προκαλεί πολλά προβλήματα 
(καταστροφές, βιαιότητες, ακρότητες κ.α.) 

Επίσης ετοιμάσαμε ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό να ερευνήσουμε ποια σχέση έχουν οι μαθητές 
του σχολείου μας με τη σωματική άσκηση. Το απευθύναμε σε 100 μαθητές του σχολείου μας (40 
αγόρια - 60 κορίτσια). Μέσα από τις απαντήσεις που λάβαμε, βγάλαμε τα παρακάτω 
συμπεράσματα για τους μαθητές του σχολείου μας: 

 Με τον αθλητισμό ασχολούνται πολύ το 13%, αρκετά το 33% και λίγο το 27%. 

 Στο σπίτι γυμνάζονται το 47% για πάνω από 2 ώρες την εβδομάδα. 

 Με τον κλασσικό αθλητισμό ασχολείται το 44%. Από αυτούς το 8% ασχολείται μια φορά τη 
βδομάδα, το 17% δύο φορές τη βδομάδα και το 31% τρεις φορές και περισσότερο τη βδομάδα. 

 Με ομαδικά  αθλήματα ασχολείται το 60% με ποδόσφαιρο, 30% με μπάσκετ και 10% με βόλεϊ. 

 Το 61% δηλώνει ότι έχει πάρει κάποια διάκριση σε κάποιο άθλημα. 

 Μόνο το 50% θεωρεί ικανοποιητικές τις ώρες γυμναστικής στο σχολείο. 



 Το 80% έχει συμμετέχει σε κάποια σχολική ομάδα. 

 Παρακινήθηκε να ασχοληθεί με τον αθλητισμό από φίλους (το 50%), το οικογενειακό 
περιβάλλον (το 30%) και από τα ΜΜΕ (το 20%). 

 Οι λόγοι για τους οποίους ασχολήθηκαν με τον αθλητισμό είναι η υγεία (62%), οικονομικά 
οφέλη (13%), σωματική εμφάνιση (19% ) και προσωπική προβολή (6%). 

 Έχει κάνει χρήση αναβολικών το 65%. 

 Κύρια πηγή αθλητικής ενημέρωσης είναι για το 84% το Ίντερνετ και για το 16% οι αθλητικές 
ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. 

 


