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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα εργασία στηρίζεται στη µελέτη κειµένων θύραθεν και 
εκκλησιαστικών συγγραφέων, καθώς και άλλων σχετικών πηγών στις 
οποίες υπάρχουν µαρτυρίες των Πατέρων της Εκκλησίας µας για την 
άθληση των νέων.  Με την ευκαιρία µεγάλων αθλητικών γεγονότων, 
ιδιαίτερα µάλιστα των Ολυµπιακών αγώνων, γίνεται πολύς λόγος για την 
άθληση σώµατος και τις υψηλές επιδόσεις που µπορεί αυτό να επιτύχει, 
µετά από σκληρή και µακρά προετοιµασία (προπόνηση). 

Οι µεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας µας, παίρνοντας αφορµή και από τις 
λίγες αλλά βαρυσήµαντες αγιογραφικές αναφορές, κάνουν λόγο για τη 
διττή σύσταση του ανθρώπου, που είναι σώµα και ψυχή, και άρα έχει 
ανάγκη να αθλεί το σώµα, να ασκεί και την ψυχή. Μη λησµονώντας όµως 
ποτέ ότι το µεν πρώτο είναι φθαρτό, η δε δεύτερη άφθαρτη και αιώνια, 
όπως είναι φυσικό, αποδίδουν µεγαλύτερη σηµασία στην άσκηση της 
ψυχής. 

Στην παρούσα εργασία γίνεται λόγος για τη διττή σύσταση του 
ανθρώπου, τη σωµατική ανδρεία, το φρόνηµα που διακρίνει τους 
αγωνιζόµενους, την ωφέλεια της άσκησης, την ανάγκη και τα 
αποτελέσµατα της εγκράτειας και των ελεύθερων αυτοπεριορισµών. 

Ο Απόστολος Παύλος απεδείχθη ότι ήταν εξοικειωµένος µε τα θέµατα 
του αθλητισµού της εποχής του. Κατά τον ιερό Χρυσόστοµο, τον 
ερµηνευτή του Αποστόλου Παύλου, χρησιµοποιούσε όρους από τους 
Ολυµπιακούς αγώνες, τα αθλήµατα και τα βραβεία, τα οποία προφανώς 
διεξάγονταν και στην ιδιαίτερή του πατρίδα, την Ταρσό της Κιλικίας. 
Όλους τους αθλητικούς όρους που χρησιµοποιεί, τους προσαρµόζει µε το 
κήρυγµά του ευαγγελίου του στον πνευµατικό αγώνα κάθε ανθρώπου και 
προσπαθεί να κάνει συµβολικό και έντονο το µήνυµά του, ώστε να τονίσει 
τον χριστολογικό, σωτηριολογικό, εκκλησιολογικό και εσχατολογικό του 
χαρακτήρα». 

Όλοι οι κορυφαίοι πατέρες της ορθόδοξης θεολογίας, όπως ο Άγιος 
Νεκτάριος, διδάσκουν ότι υπάρχει στενή ενότητα µεταξύ ψυχής και 
σώµατος του ανθρώπου και ότι η σωµατική άσκηση είναι ευεργετική για 
την ψυχή. 
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Θα ήθελα πριν κλείσω το σύντοµο αυτό εισαγωγικό σηµείωµα, να 
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1η Ενότητα: Άσκηση και άθληση στον Απόστολο Παύλο. 

1.1 Το σώµα στην Αποστολική Παράδοση. 

     Από τους Αποστόλους, αυτός που ασχολήθηκε µε την έννοια του 
σώµατος είναι ο Παύλος, ο οποίος επισηµαίνει ότι  ο Θεός δεν κατηγορεί 
το καθεαυτό σώµα του ανθρώπου, αλλά την κακή και αµαρτωλή του 
προαίρεση. Το πρόβληµα για την αποστολική παράδοση είναι το σαρκικό 
φρόνηµα και όχι η ίδια η σάρκα. Σύµφωνα µε τον Απόστολο Παύλο αυτό 
που ευθύνεται για τις αµαρτίες του ανθρώπου δεν είναι το σώµα αλλά οι 
επιθυµίες της ψυχής. Η διαφθορά του σώµατος οφείλεται στις αµαρτωλές 
διαθέσεις της ψυχής και, συγκεκριµένα, το σώµα δεν έχει την ευθύνη για 
την αµαρτία, καθώς οι αµαρτωλές πράξεις συλλαµβάνονται από την 
ψυχή και εφαρµόζονται από το σώµα.1 

     Ο Απόστολος Παύλος εννοώντας τη φυσική υπόσταση του ανθρώπου  
αναφέρθηκε στη σάρκα. Ο όρος αυτός χρησιµοποιήθηκε για να τονιστεί 
πως κανένας άνθρωπος  δεν µπορεί να φτάσει το ανώτερο πνευµατικό 
επίπεδο  και για το λόγο αυτό όλοι οι θνητοί πρέπει να είναι ταπεινοί 
µπροστά στο µεγαλείο του Θεού. Ο ερχοµός του Κυρίου άλλαξε το 
ανθρώπινο  ενδιαφέρον για τις σωµατικές χαρές και έκτοτε οι άνθρωποι 
δεν γνωρίζουν και δεν αντιλαµβάνονται κανένα ως προς τα εξωτερικά 
γνωρίσµατα του σώµατος «ἀπό τοῦ νῦν οὐδένα κατά σάρκα» (Β΄Κορινθ. 
5,16).2  

     Το πνεύµα έχει τη µεγαλύτερη σηµασία από τότε που ενσαρκώθηκε 
και αναστήθηκε ο Υιός του Θεού. Για το λόγο αυτό ο Παύλος υποστηρίζει 
πως οι πιστοί δεν πρέπει να µεριµνούν για την εξωτερική τους εµφάνιση, 
δηλαδή για την οµορφιά ή το ανάστηµα τους, αλλά για τον εσωτερικό 
τους κόσµο. Το ίδιο ισχύει και στον Χριστό, ο οποίος παρόλο που 
ενσαρκώθηκε, δίνεται έµφαση στο πνεύµα του που αναστήθηκε 
(Τρεµπέλας, 1978).3 

                                                             
1Γιόφτσιος Νικόλαος, Άρθρο:Το σώµα στην Αποστολική Παράδοση, ηλεκτρονική Ορθόδοξη 
εφηµερίδα: Πεµπτουσία, σελ. 40. 
2Γιόφτσιος Νικόλαος, Άρθρο:Το σώµα στην Αποστολική Παράδοση, ηλεκτρονική Ορθόδοξη 
εφηµερίδα: Πεµπτουσία, σελ. 40. 
3 Τρεµπέλας Π. Ν., Υπόµνηµα εις τας επιστολάς της Καινής Διαθήκης, τόµος α΄, 
Επιστολαί: Προς Ρωµαίους- Β΄προς Κορινθίους, εκδόσεις Αδελφότης θεολόγων Η Ζωή, 
Αθήνα: 1956. 
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     Επίσης, είναι πολύ γνωστή  η παύλεια αντίθεση που υπάρχει ανάµεσα 
στη σάρκα και στο πνεύµα. Στην προς Ρωµαίους επιστολή, στο όγδοο 
κεφάλαιο, φαίνεται εκτενέστερα αυτή η αντίθεση. Υπάρχουν από τη µία 
πλευρά «οἱ κατά σάρκα» ή «οἱ ἐν σαρκί ὄντες» (Ρωµ. 8,5,8), των οποίων ο 
τρόπος της έµβιας ζωής εκφράζεται από το «κατά σάρκα ζῆν» (Ρωµ. 8,12) 
και οι οποίοι «κατά σάρκα περιπατοῦσιν» (Ρωµ. 8,4).   Από την άλλη 
πλευρά υπάρχουν «οἱ κατά πνεῦµα» ή «ἐν πνεύµατι ὄντες» 9Ρωµ. 8,5,8), 
των οποίων ο τρόπος ζωής εκφράζεται από το «πνεύµατι ζῆν» (Ρωµ. 8,12) 
και οι οποίοι είναι «µή κατά σάρκα περιπατοῦντες ἀλλά κατά πνεύµα» 
(Ρωµ. 8,4).  

     Ειδικότερα, ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του αναφέρεται στη 
διάκριση του πνευµατικού, ψυχικού και σαρκικού ανθρώπου. Ο 
πνευµατικός άνθρωπος είναι αυτός που έρχεται σε κοινωνία µε τον 
Τριαδικό Θεό, ο ψυχικός άνθρωπος εκείνος που στηρίζεται στις ψυχικές 
του δυνάµεις και ο σαρκικός άνθρωπος είναι εκείνος που δεν έχει το Άγιο 
Πνεύµα. Πολλές φορές ο ψυχικός ταυτίζεται µε τον σαρκικό. Ότι 
συµβαίνει µε τους ψυχικούς, το ίδιο συµβαίνει και µε εκείνους που έχουν 
το φρόνηµα της σαρκός, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να 
υποτάσσονται στο νόµο του Θεού, ακριβώς διότι «τό φρόνηµα τῆς σαρκός 
ἔχθρα εἰς θεόν» (Ρωµ. 8,7). Οι «κατά πνεῦµα όντες» µπορούν να φρονούν 
«τά τοῦ Πνεύµατος», επειδή µέσα τους έχουν το Άγιο Πνεύµα: «εἴπερ 
πνεῦµα θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑµῖν» (Ρωµ. 8,9). Η ριζική διαφορά ανάµεσα στις δύο 
κατηγορίες ανθρώπων προκύπτει από την αναφορά τους στον Θεό.4 

     Οι µεν σαρκικοί δεν  ακολουθούν τις βουλές του Θεού µε αποτέλεσµα 
να έχουν εχθρική στάση απέναντί του. Οι δε πνευµατικοί άνθρωποι είναι 
σε θέση να καταλάβουν πράγµατα του Θεού αποκτώντας µία πολύ στενή 
σχέση µε το Θεό. Το Άγιο Πνεύµα είναι αυτό που συντελεί σε όλο αυτό το 
θετικό έργο, όπως αναφέρεται στην προς Ρωµαίους Επιστολή (8,9) «τό 
πνεῦµα τοῦ θεοῦ», «τό πνεῦµα τοῦ Χριστοῦ». Αυτό σηµαίνει ότι η µεγάλη 
διαφορά ανάµεσα στους πρώτους από τους δεύτερους είναι ότι οι µεν 
διαθέτουν το Άγιο Πνεύµα, ενώ οι δε δεν το διαθέτουν. 

   Ο Παύλος συµβουλεύει τους ανθρώπους να προσπαθούν να 
προφυλάγουν το σώµα τους από την αµαρτία, και συγκεκριµένα από την 

                                                             
4 Νικόλαος Γιόφτσιος, Άρθρο:Το σώµα στην Αποστολική Παράδοση, ηλεκτρονική 
Ορθόδοξη εφηµερίδα: Πεµπτουσία, σελ. 41-42. 
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πορνεία. Έτσι, ο Απόστολος λέει στους πιστούς «Τό δέ σῶµα οὐ τῇ 
πορνείᾳ, ἀλλά τῷ Κυρίω» (Α΄Κορινθ. 6,13) και «Φεύγετε  τήν πορνείαν. 
Πᾶν ἁµάρτηµα ὅ ἐάν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτός τοῦ σώµατός ἐστιν. ὁ δέ 
πορνεύων εἰς τό ἴδιον σῶµα ἁµαρτάνει» (Α΄Κορινθ. στ. 18). Η πορνεία 
µπορεί να πάρει διάφορες µορφές και να καταστρέψει ολοκληρωτικά 
ψυχοσωµατικά τον άνθρωπο. Ο Θεός αναφέρει ότι όσοι 
κακοµεταχειρίζονται και µάλιστα χωρίς να υπάρχει µετάνοια δεν θα 
εισέλθουν ποτέ στη βασιλεία του Θεού, «Βασιλείαν Θεοῦ οὐ 
κληρονοµήσουσιν» (Α΄Κορινθ. στ.10). 

     Αυτό που πρέπει να καταργηθεί για τον χριστιανό δεν είναι το ίδιο το 
σώµα, αλλά η φθορά του σώµατος. Έτσι, ο ίδιος ο Χριστός προσέλαβε 
ψυχή και σώµα µε την σάρκωσή του, δηλαδή ολόκληρη την ανθρώπινη 
φύση για να σώσει τον πλήρη άνθρωπο. Η Ανάσταση του Χριστού είναι το 
υπόδειγµα και η προτύπωση της πορείας όλου του ανθρώπινου γένους. Ο 
θάνατος του Ιησού πάνω στο Σταυρό και ο χωρισµός της ψυχής από το 
σώµα δεν αποτέλεσε το τέλος (Henderson, 1996). Το αναστηµένο δεν 
έχασε την ύλη του, ήταν όµως απαλλαγµένο από τη φθορά. Για 
παράδειγµα, ο Αναστηµένος Χριστός στις εµφανίσεις στους µαθητές, 
δειπνεί µαζί τους για να τους αποδείξει τη σωµατότητά του και όχι επειδή 
χρειαζόταν να φάει για να µπορέσει να επιβιώσει (Ιωάν. 21: 12-15). Στη 
ζωή της Εκκλησίας το σώµα γίνεται ναός του Αγίου Πνεύµατος. Με την 
άσκηση ελευθερώνεται από τα πάθη και κυρίως από τον ατοµοκεντρισµό 
και γίνεται δεκτικό της χάρης του Θεού (Α΄Κορινθ. 6: 19). 

     Ο Απόστολος Παύλος αναφέρθηκε στη σηµασία του σώµατος 
χρησιµοποιώντας αθλητικούς όρους στη διδασκαλία του σχετικά µε τον 
αγώνα των πιστών. Πιο συγκεκριµένα, ο Παύλος σε σύγκριση µε τους 
άλλους ιερούς συγγραφείς της Καινής Διαθήκης χρησιµοποιεί 
περισσότερο όρους παιδαγωγικούς, όπως αγωγή, παιδαγωγός, διδαχή, 
διδασκαλία, παιδεύω. Χρησιµοποίησε και αθλητική ορολογία για να 
συγκρίνει τον αγώνα των αθλητών µε τον πνευµατικό αγώνα και την 
εγκράτεια των χριστιανών. Ο Απόστολος καθοδηγούσε και συµβούλευε 
τους ανθρώπους, επιτελώντας ένα δύσκολο και κοπιώδες έργο για την 
πνευµατική καθοδήγησή τους, αφού στάθηκε πλάι τους ως διδάσκαλος 
και γνήσιος πνευµατικός πατέρας. Η επιθυµία του ήταν να τονίσει την 
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προσπάθεια που έπρεπε να καταβάλουν οι πιστοί για να τηρήσουν τη 
διδασκαλία του και να επιτύχουν τους στόχους τους (Κιλίφης, 1999).5 

     Ο αγωνιζόµενος χριστιανός χαρακτηρίζεται από τον Παύλο ως 
αθλητής που αγωνίζεται στο στάδιο και στο αγώνισµα του δρόµου. 
Ακόµα, παροµοιάζει την προσπάθεια του πιστού µε αθλητή, ο οποίος για 
να πραγµατοποιήσει το στόχο του που είναι η απόκτηση της νίκης και 
συγκεκριµένα ο στέφανος, ακολουθεί συγκεκριµένο τρόπο ζωής που 
περιλαµβάνει τη σωµατική άσκηση, τη σκληραγώγηση του σώµατος και 
την εγκράτεια από καταχρήσεις, µέθες και ασωτίες. Ο στόχος δεν ήταν 
µόνο η ενδυνάµωση του σώµατος, αλλά και η προσπάθεια να το 
καταστήσει κατάλληλο να αγωνιστεί για ένα φθαρτό έπαθλο. Όπως ο 
αθλητής και πολύ περισσότερο ο πιστός πρέπει να εθίσει το σώµα του 
στιε κακουχίες, ακολουθώντας το δρόµο της άσκησης, της προσευχής, της 
νηστείας και της εγκράτειας από απολαύσεις.  

     Συµπληρωµατικά, η νίκη του χριστιανού είναι η αγιοσύνη. Για να 
καταφέρει ο χριστιανός να αποκτήσει το στεφάνι της αγιοσύνης θα 
πρέπει να ακολουθήσει τη σκληρή πορεία που ακολουθεί ένας αθλητής, 
όπως επισηµαίνεται και στο Ευαγγέλιο «Οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ 
τρέχοντες πάντες µέν τρέχουσιν, εἷς δέ λαµβάνει τό βραβεῖον; Οὕτως 
τρέχετε, ἵνα καταλάβητε. Πᾶς δέ ὁ ἀγωνιζόµενος πάντα ἐγκρατεύεται, 
ἐκεῖνοι µέν οὖν ἵνα φθαρτόν στέφανον λάβωσιν, ἡµεῖς δε ἄφθαρτον. ἐγώ 
τοίνυν οὕτως τρέχω, ὡς οὐκ ἀδήλως, οὕτως πυκτεύω, ὡς οὐκ ἀέρα δέρων, 
ἀλλά ὑπωπιάζω µου τό σῶµα καί δουλαγωγῶ, µή πως ἄλλοις κηρύξας 
αὐτός ἀδόκιµος γένωµαι» (Α΄Κορινθ. 9,24-27). 

     Για να γίνει Άγιος ένας χριστιανός, δηλαδή να αποκτήσει το στεφάνι 
της αγιοσύνης, θα πρέπει ο βίος του να είναι σύµφωνα µε τους κανόνες 
και τις οδηγίες που υπαγορεύει η πίστη του.  Ο στέφανος είναι το έπαθλο 
του αγώνα της αγιοσύνης και της δικαιοσύνης, και ονοµάζεται έτσι για να 
δείξει πως ο Θεός δεν ξεχνάει ποτέ να ανταµείβει τον άνθρωπο για τις 
υπηρεσίες του προς Αυτόν. Σύµφωνα µε τον Παύλο, θα πρέπει όλοι οι 
χριστιανοί να αγωνίζονται για τη σωτηρία τους, διότι αν το πετύχουν 
αυτό θα κερδίσουν το στεφάνι και θα νιώθουν περήφανοι, καθώς οι 
άνθρωποι µεταξύ τους δεν θα είναι ίσοι απέναντι στον Θεό, «τίς γάρ 

                                                             
5 Νικόλαος Γιόφτσιος, Άρθρο:Το σώµα στην Αποστολική Παράδοση, ηλεκτρονική 
Ορθόδοξη εφηµερίδα: Πεµπτουσία, σελ. 44. 
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ἡµῶν ἐλπίς ἤ χαρά ἤ στέφανος καυχήσεως ἤ οὐχί καί ὑµεῖς ἔµπροσθεν 
τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ ἐν τῇ αὐτοῦ παρουσία;» (Προς Θεσσαλονικείς 2: 
19). Την ηµέρα που θα γίνει η µεγάλη κρίση, οι ευαγγελιστές θα 
αγαλλιάσουν όταν οι πιστοί θα έχουν αποκτήσει το στέφανο της νίκης, 
δηλαδή αυτό της σωτηρίας, αφού ο ίδιος ο Παύλος τους προσφωνεί 
«ἀδελφοί µου ἀγαπητοί καί ἐπιπόθητοι, χαρά καί στέφανός µου» (Φιλιπ, 
4. 1). 

     Ο Απόστολος Παύλος αναλαµβάνει το ρόλο του προπονητή. Όπως ο 
προπονητής επιβάλλει στους αθλητές του ένα σκληρό και απαιτητικό 
πρόγραµµα προπονήσεων και στερήσεων µε σκοπό να τους κατευθύνει σε 
ένα καλό αγωνιστικό επίπεδο, µε τον ίδιο τρόπο και ο Παύλος ο ίδιος 
ακολουθεί ένα παρόµοιο πρόγραµµα για να σκληραγωγήσει το σώµα 
(Henderson, 1996).6 

      Επιπλέον, ο Παύλος προπονεί τους πιστούς του µε συγκεκριµένες 
βασικές αρχές, όπως είναι η δικαιοσύνη, η πίστη, η αγάπη, η ευσέβεια, η 
πραότητα και η υποµονή, λέγοντας και ο ίδιος ξεκάθαρα στην Α΄ 
Τιµόθεον επιστολή (6, 11-12) «σύ δέ, ὦ ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, ταῦτα φεῦγε, 
δίωκε δέ δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑποµονήν, πραότητα. 
Ἀγωνίζου τόν καλόν ἀγῶνα τῆς πίστεως, ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰς 
ἥν καί ἐκλήθης καί ὠµολόγησας τήν καλήν ὁµολογίαν ἐνώπιον πολλῶν 
µαρτύρων». Έτσι, µέσα από ένα ειδικό πρόγραµµα πνευµατικής 
προπόνησης φαίνεται το πόσο ορθά αντιµετωπίζει τους χριστιανούς ως 
σωστός πνευµατικός πατέρας.  

     Τους συµβουλεύει, ακόµη, ότι ο κίνδυνος να παρεκκλίνει ο πιστός από 
τους πνευµατικούς στόχους πάντα θα εγκυµονεί, και µπορεί να οδηγήσει 
την προσπάθειά τους σε άκαρπη και αναποτελεσµατική.  Γ’ αυτό τον 
λόγο, τονίζει στους χριστιανούς να µην παρασύρονται από τακτικές 
υπέρµετρης φροντίδας του σώµατος και να µην µεριµνούν για το κοσµικό 
τους φρόνηµα (Τρεµπέλας, 1978). Αντιθέτως, τους ενθαρρύνει να 
επιδιώκουν πράγµατα που τους ωφελούν πνευµατικά «τούς δέ βεβήλους 
καί γραώδεις µύθους παραιτοῦ. Γύµναζε δέ σεαυτόν πρός εὐσέβειαν, ἡ 
γάρ σωµατική γυµνασία  πρός όλίγον ἐστίν ὠφέλιµος, ἡ δέ εὐσέβεια πρός 

                                                             
6 Νικόλαος Γιόφτσιος, Άρθρο:Το σώµα στην Αποστολική Παράδοση, ηλεκτρονική 
Ορθόδοξη εφηµερίδα: Πεµπτουσία, σελ. 46. 
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πάντα ὠφέλιµός ἐστιν, ἐπαγγελίας ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν καί τῆς 
µελλούσης» (Α΄ Τιµ. 4, 7-8). 

     Από τον Απόστολο Παύλο τονίζεται ότι ο αγωνιζόµενος για να 
αποκτήσει το στέφανο της νίκης που απονέµεται από τον Θεό σε κάθε 
πιστό που αγωνίζεται  µε τους κανόνες του Ευαγγελίου «ἐάν δέ καί ἀθλῆ 
τις, οὐ στεφανοῦται, ἐάν µή νοµίµως ἀθλήση» (Β΄Τιµ. 2,5), θα πρέπει η 
πνευµατική του προσπάθεια να είναι συνεχής και να έχει διάρκεια. Με 
τον τρόπο αυτό, ο πιστός θα µπορεί να είναι σε πνευµατική εγρήγορση 
και σε επαγρύπνηση, ώστε ο αγώνας του να είναι µία συνεχόµενη 
διαδικασία, χωρίς να ισχυρίζεται ότι έχει επιτύχει την τελειότητα και να 
επαναπαύεται. Στην Προς Φιλιππησίους επιστολή, επισηµαίνεται από τον 
Παύλο πως ο ίδιος δεν θεωρεί ότι έχει κερδίσει τον αγώνα αλλά το µόνο 
που κάνει είναι να ξεχνά όσα συνέβησαν στο παρελθόν και να επιδιώκει 
να πετύχει αυτό που βρίσκεται µπροστά του.  Ο στόχος του, λοιπόν, είναι 
να κεδρίσει το βραβείο του ουράνιου καλέσµατος του Θεού προς αυτόν 
µέσω του Κυρίου Ιησού (Φιλιπ. 3,12-14). 

     Ο Απόστολος χρησιµοποιεί στη διδασκαλία του για τον πνευµατικό 
αγώνα τον αθλητικό όρο ενδυνάµωση. Χρησιµοποιεί αυτό τον όρο 
προκειµένου να αναφερθεί στην επιµονή, αλλά και στο πνευµατικό 
σθένος που προκύπτει από την ανθρώπινη πίστη. Μάλιστα, και ο ίδιος 
παραδέχεται ότι µπορεί να υποµένει τα πάντα αφού λαµβάνει δύναµη 
από το Θεό (Τρεµπέλας, 1978).7 

     Κάθε πρόβληµα, θλίψη ή πειρασµό µπορούν να αντιµετωπιστούν από 
τους χριστιανούς, αφού ενδυναµώνονται από τον Κύριο, µόλις Τον 
επικαλεστούν. Ακόµα και την επιτυχία που είχε ως κήρυκας την απέδιδε 
καθαρά στη δύναµη που λάµβανε από τον Θεό και όχι στην γενετή 
ικανότητά του, «ὁ δέ Κύριός µοι παρέστη καί  ἐνεδυνάµωσέν µε, ἵνα δι’ 
ἐµοῦ τό κήρυγµα πληροφορηθῇ καί ἀκούσωσιν πάντα τά ἔθνη» (Β΄Τιµ., 4. 
17). Την ευγλωτία  και τη ρητορική ικανότητα του τις απέδιδε στον Χριστό. 
Η θέλησή του και το κουράγιο του να κηρύξει το λόγο του Ιησού δεν 

                                                             
7 Τρεµπέλας Π. Ν., Υπόµνηµα εις τας επιστολάς της Καινής Διαθήκης, τόµος α΄, 
Επιστολαί: Προς Ρωµαίους- Β΄προς Κορινθίους, εκδόσεις Αδελφότης θεολόγων Η Ζωή, 
Αθήνα: 1956. 
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κάµφθηκε ποτέ κι έτσι µπόρεσε να πραγµατοποιήσει την αποστολή του 
(Philipps, 2006).8 

     Ο Απόστολος αναγνωρίζει τη βοήθεια  και την ενδυνάµωση του Θεού 
προς αυτόν, όπως αναφέρει και Α΄ Τιµόθεον επιστολή «χάριν ἔχω τῷ 
ἐνδυναµώσαντί µε Χριστῷ» (1:12). Έτσι, προσπαθεί να οδηγήσει τους 
χριστιανούς να πράξουν και αυτοί το ίδιο, ζητώντας ενδυνάµωση µέσα 
από τη θεϊκή χάρη « Σύ οὖν, τέκνον µου, ἐνδυναµοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ» (Β΄Τιµ. 2.1). 

     Στη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου χρησιµοποιούνται δύο 
αθλητικοί όροι. Ο πρώτος όρος είναι  η νίκη, που αντιπροσωπεύει την 
ορθή ζωή του πιστού σύµφωνα µε τους κανόνες του Ευαγγελίου και ο 
δεύτερος η ήττα που αναφέρεται στην λανθασµένη και αποτυχηµένη ζωή 
των πιστών και την  υποδούλωσή τους σε πλαίσια αντίθετα των 
χριστιανικών διδασκαλιών. Για το λόγο αυτό ο Παύλος προσπαθεί να 
ενθαρρύνει τους χριστιανούς να νικήσουν και µην ηττηθούν από το κακό, 
αλλά να καταστείλουν το κακό µε το καλό (Broneer, 1962). 

      Οι χριστιανοί όταν νικούν το κακό τότε η πράξη τους αποσκοπεί στο 
καλό, ενώ όταν ηττώνται, τότε χάνουν από το ίδιο το κακό. Γι αυτό και 
στην περίπτωση του θανάτου οι χριστιανοί νικούν, αφού για να 
αντιµετωπίσουν το θάνατο ακολουθούν το παράδειγµα του Ιησού, διότι 
µέσα από αυτό νικούν το κακό και το σκοτάδι µέσα από την θριάµβευση 
του πνεύµατος. Με αυτό τον τρόπο, αν και έχουν χάσει τα υλικά αγαθά 
τους, ανταµείβονται µε την αιώνια δόξα και την ουράνια ζωή (Henderson, 
1996).9 

     Ο Παύλος για να χαρακτηρίσει τους πιστούς που δέχονται και 
εφαρµόζουν τη διδασκαλία του Θεού χρησιµοποίησε τον όρο νίκη. 
Αντιθέτως, για να χαρακτηρίσει τους πιστούς για την µη τήρηση των 
εντολών του Θεού, την τάση τους προς την αµαρτία, χρησιµοποιεί τον όρο 
της ήττας προκειµένου να τους επιπλήξει και να τους συνετίσει. Για το 
λόγο αυτό, ο Παύλος επιπλήττει την Εκκλησία των Κορινθίων, διότι αυτή 
υστερεί σε σχέση µε τις άλλες εκκλησίες, αφού στους κόλπους της 

                                                             
8 Γιόφτσιος Νικόλαος, Άρθρο:Το σώµα στην Αποστολική Παράδοση, ηλεκτρονική 
Ορθόδοξη εφηµερίδα: Πεµπτουσία, σελ. 49. 
9 Γιόφτσιος Νικόλαος, Άρθρο:Το σώµα στην Αποστολική Παράδοση, ηλεκτρονική 
Ορθόδοξη εφηµερίδα: Πεµπτουσία, σελ. 50. 
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εµφανίστηκαν πολλές διαµάχες και διαφωνίες, εξαιτίας των αδυναµιών 
τους «ἤδη µέν οὗν ὁλως ἥττηµα ὑµῆν ἐστιν κρίµατα ἔχετε µεθ’ ὅτι 
ἑαυτῶν. Διατί οὐχί µᾶλλον ἀδικείσθε; Διατί οὐχί µᾶλλον ἀποστερεῖσθε;» 
(Ά Κορινθ. 6.7).  Έτσι, προσπαθεί να τους οδηγήσει σε µία οµαλή 
χριστιανική ζωή (Τρεµπέλας, 1978).10 

     Ο Απόστολος έκανε αναφορά και στις αγωνιστικές δραστηριότητες της 
εποχής του. Αναφέρει, λοιπόν, πως η πιο συνηθισµένη αθλητική 
δραστηριότητα εκείνης της εποχής ήταν το αγώνισµα του δρόµου. Ο 
Παύλος παρέχει πολλές πληροφορίες για το χώρο, όπου διεξαγόταν τα 
αγωνίσµατα του δρόµου, του σταδίου αλλά και το χώρο των επάθλων. Ο 
κότινος ή αλλιώς στεφάνι αγριελιάς, ήταν το βραβείο που δινόταν στο 
νικητή. Το έπαθλο το κέρδιζε µόνο ο αθλητής που κατάφερνε να φτάσει 
πρώτος στο τέρµα κερδίζοντας όλη τη δόξα αυτός ως νικητής, ενώ οι 
υπόλοιποι αθλητές δεν βραβεύονταν. Ακόµα, ο Απόστολος αναφέρεται σε 
έναν ειδικό και δύσκολο τρόπο ζωής που διεξήγαγαν οι δροµείς. Αυτός ο 
συγκεκριµένος τρόπος ζωής σκληραγωγούσε τα σώµατα των αθλητών 
µέσα από την εγκράτεια και την άσκηση. Μία από τις τεχνικές που 
ακολουθούσαν οι δροµείς, ήταν να µην ξεφεύγουν από τον στόχο τους, ο 
οποίος ήταν το σηµείο τερµατισµού, τρέχοντας προς την κατεύθυνση, 
αδιαφορώντας γι’ αυτά που συνέβαιναν πίσω τους (Κιλίφης, 1999). 

     Ο Παύλος κάνει αναφορά και σε άλλα αγωνίσµατα, από τα οποία είναι 
η πυγµαχία και η πάλη. Τονίζει πως ο αγώνας δρόµου αντιπροσωπεύει 
τον αγώνα για ηθική και χριστιανική ζωή. Έτσι, φέρνοντας τον εαυτό του 
ως παράδειγµα, υποστηρίζει πως και ο ίδιος ζει σαν δροµέας, αφού τρέχει 
και αγωνίζεται, προκειµένου να κερδίσει τη σωτηρία σκληραγωγώντας το 
σώµα του όπως και οι αθλητές, ώστε να µπορεί να κηρύξει την πίστη και 
σε άλλους.  

     Στόχευε να οδηγήσει τους χριστιανούς να βαδίζουν σύµφωνα µε την 
αποστολική διδασκαλία, επιδιώκοντας να λυτρωθούν από τις αµαρτίες 
τους. Με την επιβράβευση µε το στέφανο της δικαιοσύνης δίνεται στον 
χριστιανό το προνόµιο να περηφανεύεται ότι δεν αγωνίστηκε µάταια «εἰς 
καύχηµα ἐµοί εἰς ἡµέραν Χριστοῦ, ὅτι οὐκ εἰς κενόν ἔδραµον» (Τρεµπέλας, 
1978). Αυτό τον συναντάµε και στην αθλητική πραγµατικότητα, καθώς 
                                                             
10 Τρεµπέλας Π. Ν., Υπόµνηµα εις τας επιστολάς της Καινής Διαθήκης, τόµος α΄, 
Επιστολαί: Προς Ρωµαίους- Β΄προς Κορινθίους, εκδόσεις Αδελφότης θεολόγων Η Ζωή, 
Αθήνα: 1956. 
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όλοι οι συµµετέχοντες στους αθλητικούς αγώνες ήταν επικεντρωµένοι 
στην κατάκτηση της νίκης.  Ο αθλητής που αποτύχαινε στο στόχο του 
στους αγώνες, πίστευε πως ο κόπος που κατέβαλε ήταν µάταιος. 

     Στον Παύλο οι χριστιανοί παροµοιάζονται µε δροµείς, τονίζοντας πως 
η νίκη και η εξέλιξή τους δεν εξαρτάται µόνον  από το έλεος του Θεού 
αλλά και από τους ίδιους. Ο στόχος του πιστού όπως και του αθλητή είναι 
η τήρηση του ενάρετου βίου µέσα από την προσήλωση και τον 
αυτοέλεγχο (Hendrson, 1996). 

     Επίσης, γίνεται αναφορά και στο άθληµα της πυγµαχίας, ώστε να 
επισηµανθεί ο τρόπος που αντιµετωπίζουν οι πυγµάχοι τη ζωή τους ως 
συνεχή αγώνα και προετοιµασία για τη νίκη τους, ο οποίος είναι 
ανάλογος µε τους αθλητές του δρόµου. Με τον τρόπο αυτό, ο Απόστολος 
παραλληλίζει τους πιστούς µε τους πυγµάχους για να δείξει πως οι 
πρώτοι πρέπει να είναι πάντα έτοιµοι και να έχουν την ανάλογη 
αποφασιστικότητα για να πετύχουν σε ανώτερους αγώνες προκειµένου 
να αποκτήσουν το στέφανο της νίκης. Ένα παρόµοιο έπαθλο µε ένα 
στεφάνι ελιάς λάµβανε ο νικητής των αθληµάτων (Α΄Τιµόθεον, 1:6). 

      Η πάλη είναι το τελευταίο αγώνισµα που αναφέρει ο Παύλος. 
Παραλληλίζει τον αγώνα των χριστιανών µε µία πνευµατική πάλη, µε 
τον αγώνα των αθλητών η οποία είναι σωµατική. Με την πνευµατική 
πάλη οι χριστιανοί µπορούν να αντιµετωπίζουν και να παλεύουν τα 
πονηρά πνεύµατα (Κιλίφης, 1999).11 

     Στον Παύλο δίνεται έµφαση στην αξία της σωµατικής γύµνασης. Η 
σωµατική γύµναση µπορεί να αποτελεί σηµαντική για τον άνθρωπο, 
όµως υπάρχουν και κάποιοι περιορισµοί «ἡ γάρ σωµατική γυµνασία πρός 
ὀλίγον ἐστίν ὠφέλιµος» (Α΄Τιµ. 4.8). Πιο αναλυτικά, η εκγύµναση του 
σώµατος των αθλητών µπορεί να είναι χρήσιµη και να συµβάλλει στην 
ορθή διάπλαση του σώµατος και την ευρωστία του, όµως αυτό δεν 
επαρκεί. Γ’ αυτό ο Παύλος επισηµαίνει πως το σώµα είναι εφήµερο, 
δηλαδή η χρησιµότητά του περιορίζεται στην παρούσα ζωή και η αξία του 

                                                             
11 Νικόλαος Γιόφτσιος, Άρθρο:Το σώµα στην Αποστολική Παράδοση, ηλεκτρονική 
Ορθόδοξη εφηµερίδα: Πεµπτουσία, σελ. 51-52. 
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δεν είναι διαχρονική. Έτσι, υποστηρίζει πως το πιο σηµαντικό είναι η 
σπουδή στην αρετή της ευσέβειας και στην πνευµατικότητα. 12 

    Ένας άνθρωπος για να είναι ευσεβής χρειάζεται να υποβάλλει άσκηση 
διαρκώς και ακατάπαυστα. Ο Παύλος εκτιµά κατά πολύ την άσκηση του 
σώµατος όσον αφορά την υγεία και την ευεξία του ανθρώπου, όµως ο 
κύριος στόχος του είναι να αφυπνίσει τους χριστιανούς για τη σωτηρία 
της ψυχής τους µέσω του πνευµατικού αγώνα. Δεν κατακρίνει τη 
σωµατική φροντίδα, αλλά διδάσκει πως θα πρέπει να υπάρχει µέτρο, 
προκειµένου να µην κινδυνεύει ο άνθρωπος να χάσει στον πνευµατικό 
αγώνα εξαιτίας της ενασχόλησής του µε το σώµα (Τρεµπέλας, 1978).13 

      Είναι φανερό ότι προτιµάει τον πνευµατικό αγώνα του πιστού έναντι 
του σωµατικού, τονίζοντας στην Εκκλησία της Κορίνθου την ανωτερότητα 
του άφθαρτου στεφάνου που απονέµεται στους χριστιανούς µε το φθαρτό 
στέφανο που απονέµεται στους αθλητές, «ἐκεῖνοι µέν οὖν ἵνα φθαρτόν 
στέφανον λάβωσιν, ἡµεῖς δέ ἄφθαρτον» (Α΄ Κορινθ. 9.25). Ο Παύλος 
φαίνεται πως είναι καλά ενηµερωµένος για τις αθλητικές συνήθειες της 
εποχής, µε αποτέλεσµα πολλοί ιστορικοί υποθέτουν ότι µπορεί να 
παρακολούθησε τους αγώνες των Ισθµίων κατά την παραµονή του στην 
Κόρινθο το 49 ή 51 µ.Χ.14 

     Ο Απόστολος Παύλος δανείζεται όρους από τον αθλητισµό για να 
εξηγήσει και να αναλύσει τις βασικές θεολογικές απόψεις του χωρίς να 
εστιάζει στην άθληση και εκγύµναση του ανθρώπινου σώµατος. Γνώριζε 
σε µεγάλο βαθµό τα αθλητικά δρώµενα του καιρού, αν και είναι Ιουδαίος, 
και για αυτό το λόγο αναφέρεται στα πιο δηµοφιλή αγωνίσµατα, αλλά 
και σε σηµαντικά χαρακτηριστικά του αθλητισµού της εποχής.  

 

 

 

                                                             
12 Για να γίνει όµως αυτό θα πρέπει να ασκηθεί το πνεύµα του πιστού, καθώς µόνο αυτό 
ζει αιώνια και  έχει αξία παροντική και µελλοντική (Henderson, 1996). 
13 Τρεµπέλας Π. Ν., Υπόµνηµα εις τας επιστολάς της Καινής Διαθήκης, τόµος α΄, 
Επιστολαί: Προς Ρωµαίους- Β΄προς Κορινθίους, εκδόσεις Αδελφότης θεολόγων Η Ζωή, 
Αθήνα: 1956. 
14 Νικόλαος Γιόφτσιος, Άρθρο:Το σώµα στην Αποστολική Παράδοση, ηλεκτρονική 
Ορθόδοξη εφηµερίδα: Πεµπτουσία, σελ. 54. 
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1.2 Η αριστεία στην προς Φιλιππησίους Επιστολή του αποστόλου Παύλου. 

 

      Η καίρια λέξη που δηλώνει την αριστεία είναι η λέξη αρετή. Θεωρείται 
ότι εφόσον κατανοηθεί η  ουσιαστική σηµασία της λέξης αρετή, θα 
εννοηθεί και η ουσιώδης έννοια της αριστείας, που διαπνέει το κείµενο 
της προς Φιλιππησίους επιστολής του αποστόλου Παύλου και τους 
αναγνώστες του και γ’ αυτό το λόγο θα αναδείξουµε την παρουσία και 
τον ρόλο της αριστείας στην προς Φιλιππησίους Επιστολή της Καινής 
Διαθήκης.15  

      Κατ’ αρχήν, η ρίζα της λέξης αρετή συνδέεται µε τη ρίζα της λέξης 
άριστος, η οποία σηµαίνει ο καλύτερος. Και οι δύο αυτές λέξεις 
συσχετίζονται µε τη ρίζα του ρήµατος αραρίσκω και του αµάρτυρου 
ρήµατος ἄρω, που έχει τη σηµασία του ενώνω, συνδέω, αρµόζω. Άριστον 
είναι το εξαιρετικό είδος κάθε πράγµατος όταν αναφέρεται σε πρόσωπο, 
άριστος είναι ο αρµόδιος, ο κατάλληλος, ο ικανός άνθρωπος, και αρετή 
είναι η ιδιότητα του αρίστου, το γνώρισµα του να είναι κανείς 
ολοκληρωµένος και τέλειος.16 

     Ως προς το Φιλ. 4, 8 θα µπορεί να εφαρµοστεί µία ακριβής ερµηνεία. Η 
σηµασία της λέξης αρετή, που χρησιµοποιείται εδώ, είναι η τρέχουσα 
σηµασία της λέξης, η οποία µαρτυρείται ως φροντίδα για το κοινό καλό 
και ο συναγωνισµός για το δηµόσιο όφελος. Συνηγορούν υπέρ αυτού δύο 
ισχυροί λόγοι, η έντονη ελληνορωµαϊκή παράδοση της πόλης, που 
διατηρούσε ακµαίο το πνεύµα της άµιλλας και η πλούσια αθλητική 
ορολογία που χρησιµοποιείται στην επιστολή. Οι λόγοι αυτοί εξηγούν 
γιατί η λέξη αρετή  απαντά µόνο στην προς Φιλιππησίους ανάµεσα σε 
όλες τις Παύλειες επιστολές. Η έννοιά της λέξης κινεί, αγγίζει το νου και 
την καρδιά των αναγνωστών. Μάλιστα, δεν χρησιµοποιεί µόνο αυτή την 
έννοια, αλλά και όλη τη συνοδεία της. Έτσι, η λέξη έπαινος παρατίθεται 
ακριβώς δίπλα στη λέξη αρετή στο χωρίο αυτό, ενώ ως υπώνυµα 
παρατίθενται οι λέξεις αληθή, σεµνά, δίκαια, αγνά, προσφιλή, εύφηµα, οι 

                                                             
15 Παπαδηµητρίου, Κ., Αριστεία στην προς Φιλιππησίους Επιστολή του αποστόλου 
Παύλου, σελ. 72 - 73. 
16 Παπαδηµητρίου, Κ., Τα λεξιλόγια του αποστόλου Παύλου, σελ. 71. 
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οποίες είναι έννοιες, που ανακαλούν ψηφίσµατα των πόλεων, που 
τιµούσαν τους άριστους πολίτες τους.17  

     Ο Απόστολος συνάντησε την παράδοση της αριστείας στους Φιλίππους 
και µε τη χάρη του Αγίου Πνεύµατος συγχώνευσε κατάλληλα τα στοιχεία 
τους δηµιουργώντας την παράδοση της εκκλησιαστικής κοινότητας. Για 
τον Παύλο και για τους χριστιανούς πόλη και πολίτευµα δεν είναι µόνο η 
κοινωνία, µέσα στην οποία ζει, αλλά µέσα σ’ αυτή πρέπει να υπάρχει η 
αρετή και η αριστεία των πιστών. Εποµένως, η αρετή δεν παρουσιάζεται 
τόσο µε ηθική όσο µε θεολογική και εκκλησιολογική έννοια. Πρόκειται 
για µία χριστιανική χρήση της λέξης , που γέννησε και δηµιούργησε την 
αρετή εκείνη που θα είναι κάποιος άριστος και εξαίρετος εν Χριστώ ως 
µέλος της Εκκλησίας. Το καινούργιο περιεχόµενο αυτής της αριστείας θα 
µελετηθεί παρακάτω.18 

 

1.2.1. Η αθλητική και αγωνιστική µεταφορά. 

     Σε όλο το λεξιλόγιο και τη φρασεολογία της προς Φιλιππησίους 
επιστολής είναι φανερό από τον Απόστολο ένα αγωνιστικό και 
συναγωνιστικό πνεύµα. Με τον τρόπο αυτό, ο Παύλος παρουσιάζοντας 
τους αθλητικούς αγώνες µέσα από λέξεις και φράσεις που αναπαριστούν 
εικόνες άθλησης και αριστείας, χρησιµοποιεί µεταφορικά την εικόνα του 
αθλητή και του αγωνιστή. 

     Η µεταφορική αθλητική γλώσσα δεν είναι σπάνια στην αρχαία 
γραµµατεία, καθώς ως λογοτεχνικό µοτίβο της αρχαιοελληνικής 
γραµµατείας συναντάται συχνά και έχει συζητηθεί αρκετά από τους 
ειδικούς. Η έρευνα για τη ρητορική και φιλοσοφική  χρήση των αθλητικών 
όρων και εικόνων ξεκινά από τους προσωκρατικούς (Ξενοφάνης, 
Δηµόκριτος), προχωρά στον Σωκράτη, στον Πλάτωνα και στον 
Αριστοτέλη. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Απόστολος Παύλος γνωρίζει καλά αυτή 
την παράδοση της ρητορικής χρήσης της αθλητικής γλώσσας, που ήταν 
ευρέως διαδεδοµένη στη λαϊκή φιλοσοφία των ηµερών του, που βρίσκεται 
µέσα σ’ αυτή και την χρησιµοποιεί ως δηµοφιλή και ικανή να µεταδώσει 
                                                             
17 Παπαδηµητρίου, Κ., Τα λεξιλόγια του αποστόλου Παύλου, σελ. 83 
18 Παπαδηµητρίου, Κ., Αριστεία στην προς Φιλιππησίους Επιστολή του αποστόλου 
Παύλου, σελ.93- 94. 
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τα δικά του µηνύµατα, που διαθέτουν τελείως διαφορετικό περιεχόµενο. 
Ωστόσο, οι µεταφορικές εικόνες του επικεντρώνονται µόνο στο 
αγωνιστικό πνεύµα, οι οποίες είναι εµπλουτισµένες µε δικά του στοιχεία 
από την παλαιοδιαθηκική σοφία και την εν Χριστώ εµπειρία.19 

       

 

1.2.2. Γλωσσικοί δείκτες αθλητικής µεταφοράς 

     Στο κείµενο της προς Φιλιππησίους επιστολής εντοπίζονται  λέξεις και 
φράσεις που φανερώνουν µία αθλητική και αγωνιστική εικόνα: 

Συναθλείν (1,27 και 4,3) 
Αγών (1,30) 
Τρέχειν (2,16) 
Σκοπός (3,14) 
Βραβείον (3,14) 
Στέφανος (4,1) 
  

     Οι παραπάνω λέξεις έχουν µεταφορική χρήση και ορίζουν τρεις κυρίως 
συνάφειες που θεωρούνται ως άµεσες αθλητικές αναφορές οι οποίες θα 
εξεταστούν στη συνέχεια. 20 

 

1) Ο ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 

1,27-30: (Μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου…νῦν ἀκούεται ἐν ἐµοί). 

     Ο Απόστολος προτρέπει τους πιστούς να αγωνίζονται ενωµένοι στον 
ίδιο αγώνα που αγωνίζεται και ο Παύλος, δηλαδή στην τήρηση της 
διδασκαλίας του Χριστού. Στον αγώνα αυτό υπάρχουν άνθρωποι που θα 
δηµιουργούν πολλές δυσκολίες, όµως οι χριστιανοί να µη τροµάζουν αλλά 
να αγωνίζονται διαρκώς.  Στη συγκεκριµένη περικοπή αναφέρεται το 

                                                             
19 Παπαδηµητρίου, Κ., Τα λεξιλόγια του αποστόλου Παύλου, σελ. 84-88. 
20 Παπαδηµητρίου, Κ., Τα λεξιλόγια του αποστόλου Παύλου, σελ. 88. 
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παγκράτιον21, το οποίο είναι ένα αρχαιοελληνικό άθληµα και ήταν ένας 
συνδυασµός της πάλης και της πυγµαχίας. Στόχος, λοιπόν, του αγώνα 
αυτού δεν ήταν η νίκη απέναντι στους αντιπάλους, αλλά η νίκη απέναντι 
στα πάθη τους. Ο αγώνας αντιπροσωπεύει το κήρυγµα του ευαγγελίου 
και όλοι οι πιστοί καλούνται να αγωνιστούν για το ευαγγέλιο, όπως 
αγωνίζεται και ο Παύλος. 

2) Ο ΔΡΟΜΕΑΣ 

2, 16: πάντα ποιεῖτε…ἵνα γένησθε… εἰς καύχηµα ἐµοί εἰς ἡµέραν Χριστού, 
ὅτι οὐκ εἰς κενόν ἔδραµον οὐδέ εἰς κενόν ἐκοπίασα. 

     Ο Παύλος παρουσιάζει τον εαυτό του ως αθλητή του δρόµου, ο οποίος 
τρέχει για την προκοπή του ευαγγελίου (1, 12) και για την προκοπή των 
πιστών (1, 25) και οδηγεί τους χριστιανούς να είναι άψογα τέκνα Θεοῦ 
(στ.15), ώστε να κερδίσει το καύχηµα της νίκης και να αποδειχθεί ότι δεν 
εργάστηκε µάταια. Το ρήµα τρέχειν δεν δηλώνει απλώς την ταχεία 
πορεία, αλλά συνδέεται µε τον αγωνιστικό στόχο, που διατυπώνεται 
αρνητικά µε τον εµπρόσθιο προσδιορισµό οὐκ εἰς κενόν έδραµον.22 

3) Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

3, 14: ἕν δέ, τά µέν ὀπίσω…ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 

Ο Απόστολος Παύλος εικονίζεται σαν αθλητής που είναι επικεντρωµένος 
στον στόχο του και προσπαθεί να τον φθάσει προχωρώντας διαρκώς προς 
τα εµπρός, χωρίς να κοιτά πίσω του, για να πάρει το βραβείο του 
πνευµατικού αγώνα, στον οποίο τον κάλεσε ο Θεός µε το πρόσωπο του 
Ιησού Χριστού. Στη συνέχεια, καλεί τους Φιλιππησίους, στους στίχους 15 
και 16 (ὁσοι οὖν τέλειοι…τῷ αὐτῷ στοιχεῖν),  να αγωνίζονται, όπως αυτός, 
στην ίδια γραµµή, µε το ίδιο φρόνηµα, µέχρι τέλος.23 

 

 

                                                             
21 Αρχιµ. Ειρηναίος Ι. Χατζηεφραιµίδης, Οι Ολυµπιακοί αγώνες πριν την κατάργησή τους 
(393/426 µ.Χ.), σελ. 75. 
22 Παπαδηµητρίου, Κ., Τα λεξιλόγια του αποστόλου Παύλου, σελ. 91-92. 
 
23 Παπαδηµητρίου, Κ., Αριστεία στην προς Φιλιππησίους Επιστολή του αποστόλου 
Παύλου, σελ.112-113. 
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2.1 Το σώµα στην πατερική παράδοση. 

 

     Στη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου γίνεται κατανοητό ότι δεν 
κατακρίνεται η σωµατική άσκηση και δίνεται έµφαση στον πνευµατικό 
αγώνα των πιστών. Τα δεδοµένα αλλάζουν από τότε που εµφανίστηκε ο 
µοναχισµός, διότι οι αναχωρητές και οι ασκητές της ερήµου θέτουν πιο 
υψηλούς πνευµατικούς στόχους, ώστε µέσα από τον σκληρό αγώνα τους 
να φτάσουν στη θέωση.  Έτσι η άσκηση, η νηστεία και η προσευχή 
αντιµετωπίζουν και καταπολεµούν τα πάθη και τις αµαρτίες τους. 

    Τον 4ο αιώνα υπήρχε µεγάλη έξαρση του ασκητικού φαινοµένου και 
ερµηνεύτηκε µε ποικίλους τρόπους, όπως µε την κατάπτωση του ηθικού 
βίου και της πνευµατικότητας των πιστών, εξαιτίας της προσέλκυσης 
µεγάλου αριθµού νέων µελών, οι οποίοι άρχισαν να στελεχώνουν τις 
χριστιανικές κοινότητες των πόλεων, µε αποτέλεσµα τη χαλάρωση της 
αυστηρότητας της Εκκλησίας απέναντι σε όσους έπεφταν σε αυστηρά 
πνευµατικά παραπτώµατα. Παράλληλα, η εµφάνιση των αιρέσεων και 
των σχισµάτων στο σώµα της Εκκλησίας τόνωσαν το ασκητικό φαινόµενο 
και την τάση επιστροφής στην αγνότητα των πρώτων αποστολικών 
κοινοτήτων.24 

     Η δηµιουργία πολλών ασκητικών και νηπτικών συγγραµµάτων έγινε 
λόγω της εγκατάλειψης και της αποφυγής του κόσµου από πολλούς 
χριστιανικούς πιστούς, αλλά και λόγω της αναχώρησής τους στην έρηµο
 και στα ευρύτερα όρη της περιοχής ώστε να αφιερωθεί ολόκληρη η 
ζωή τους στην πνευµατική προετοιµασία και άσκηση.  Μέσα από τα 
συγγράµµατα αυτά διδάσκεται από του πατέρες-µοναχούς ότι ο κάθε 
πιστός µπορεί να γευθεί και να βιώσει το αγωνιστικό αυτό φρόνηµα. Έτσι, 
τους καλεί να συµµετάσχουν σε µια καθηµερινή πνευµατική πάλη, από 
την οποία θα κερδίσουν ένα αγαθό και θα διάγουν ένα χριστιανικό βίο.25 

     Οι ασκητικοί πατέρες σε όλα τα συγγράµµατά τους δίνουν έµφαση 
µόνο στην άθληση του πνεύµατος. Ο Μέγας Αντώνιος παίδευσε την ψυχή 
του στην έρηµο µε αποτέλεσµα να φτάσει στα ανώτερα όρια της άσκησης, 
σε σηµείο όπου η ψυχή του αγίου µπορούσε να εξέρχεται του σώµατός του 

                                                             
24 Βλάσιου Ιω. Φειδά, Εκκλησιαστική Ιστορία Α΄, σελ.38-51. 
25 Βλάσιου Ιω. Φειδά, Εκκλησιαστική Ιστορία Α΄, σελ.51-58. 
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ενώ βρισκόταν ακόµη εν ζωή. Πάλεψε για εξάλειψη των παθών του και 
τόνισε πως ο άνθρωπος πρέπει να φροντίζει για τις ατέλειες της ψυχής 
του και όχι να θεραπεύει τις σωµατικές του ατέλειες. Επίσης, επισηµαίνει 
ότι είναι επιλογή του ανθρώπου να ζει σύµφωνα µε τη βούληση του Θεού 
και ότι ποτέ κανείς δεν µπορεί να τον εξαναγκάσει να πράξει κάτι κακό 
χωρίς τη θέλησή του. 

 

      Ο Μέγας Αντώνιος υποστήριζε ότι όσα άτοµα καταλαβαίνουν τι είναι 
ψυχή, η ζωή τους είναι σύµφωνη µε τον ορθό τρόπο χωρίς να υποκύπτουν 
στα πάθη του σώµατος. Η άσκηση του πνεύµατος έχει πολύ µεγάλη 
σηµασία για τους πατέρες της Εκκλησίας, διότι οι άνθρωποι όταν 
αγωνίζονται για την ψυχή τους δεν αποθαρρύνονται όταν πάει κάτι 
στραβά, πρέπει να συνεχίζουν την προσπάθειά τους και να αγωνίζονται 
για τη ανύψωση του πνεύµατός τους. Επιπλέον, τονίζει ότι µέχρι και την 
τελευταία αναπνοή του ο άνθρωπος πρέπει να αγωνίζεται για να νικά τα 
πάθη της σάρκας για να στεφανωθεί µε την αφθαρσία. Ωστόσο, 
επισηµαίνει ότι ακόµα και τα πάθη έχουν κάποια λειτουργία καθώς αν 
δεν υπήρχαν αυτά δεν θα υπήρχε και ο αγώνας για την απόκτηση της 
αρετής.26 

     Άλλοι Πατέρες της Εκκλησίας που µίλησαν για την ανθρώπινη σάρκα 
είναι οι Τρεις Ιεράρχες, οι οποίοι καταδίκασαν τις υποτιµητικές για το 
ανθρώπινο σώµα αιρέσεις και αγαπούσαν µε πάθος τα γράµµατα, τη 
µόρφωση και τις σπουδές. 

     Ένας από τους Τρεις Ιεράρχες, λοιπόν, ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος ο 
οποίος αναφέρει για τον άνθρωπο ότι «καί τόν βραχύν τοῦτον καί 
τρίπηχυν καί τοσούτῳ τῶν ἀλόγων ἐλάττονα κατά τήν τοῦ σώµατος 
ἰσχύν, ὑψηλότερον πάντων ἐποίησε, λογικήν ψυχήν αὐτῶ χαρισµένος, 
ὅπερ ἐστί µάλιστα τιµῆς τεκµήριον»27, τονίζει πως ο άνθρωπος αποτελεί 
ένα ενδιάµεσο ον µεταξύ του Δηµιουργού και των δηµιουργηµάτων. Ο 
Θεός έδωσε σχέση ισχύος στον άνθρωπο σε σχέση µε τα άλλα όντα. 
Προσδιορίζει τα ανθρώπινα όντα και συγκεκριµένα λέει ότι «ἐκ δύο 

                                                             
26 Νικόλαος Γιόφτσιος, Άρθρο:Το σώµα στην Πατερική Παράδοση, ηλεκτρονική Ορθόδοξη 
εφηµερίδα: Πεµπτουσία, σελ. 57. 
 
27 PG 55, 233. 
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συγκείµενος οὐσιῶν, τῆς µέν αἰσθητῆς τῆς δέ νοητῆς καί ἐν οὐρανώ καί ἐν 
γῇ συγγένειαν ἔχων…»28. Το σώµα δεν καταστράφηκε µετά την πτώση και 
δεν απέκτησε διαφορετική φύση από αυτή που του έδωσε ο Θεός, άρα δεν 
µεταβλήθηκε οντολογικά. 

     Σύµφωνα µε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστοµο, η περιφρόνηση του 
σώµατος δεν έχει καµία θέση στο χριστιανισµό, γιατί ο χριστιανισµός 
αποστρέφεται και πολεµά το σαρκικό φρόνιµα και όχι την καθεαυτήν 
σάρκα. Τα σκιρτήµατα της σάρκας τα ηρεµούσε µε τα φάρµακα της 
εγκράτειας, όπως κάποιο ασυγκράτητο άλογο, βάζοντας στο σώµα του το 
χαλινάρι της νηστείας και τραβώντας το προς τα πίσω τόσο, ώσπου να 
µατώσουν τα στόµατα των επιθυµιών, αλλά µε την απαιτούµενη 
προσοχή. Γιατί ούτε το σώµα το συγκρατούσε τόσο, ώστε να 
ακινητοποιηθεί το άλογο και να γίνει άχρηστο γι’ αυτό που προορίζεται, 
ούτε το άφηνε να φτάσει σε µεγάλη ευρωστία, µη τυχόν και δυναµώσει 
πάλι και επαναστατήσει εναντίον του λογισµού που το οδηγεί. Αλλά 
έδειχνε επιµέλεια τόσο για την υγεία του όσο και για την πειθαρχία.29 

     Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστοµος, υποστηρίζει πως ο άνθρωπος αν δεν 
εφαρµόζει πιστά τους κανόνες της άθλησης και ως προς τη διατροφή και 
ως προς τη σωφροσύνη και τη σεµνότητα και γενικώς αν δεν 
συµµορφώνεται µε όσα ταιριάζουν στους αθλητές, ποτέ δεν πρόκειται να 
πάρει το στεφάνι. 30 Έτσι, σύµφωνα και µε το χωρίο Β΄ Τιµ. 2,5 «ἐάν δέ καί 
ἀθλῇ τις, οὐ στεφανοῦται ἐάν µη νοµίµως ἀθλήσῃ», όταν κάποιος  µετέχει 
σε αθλητικούς αγώνες, δεν παίρνει το στεφάνι της νίκης, αν δεν 
αγωνιστεί σύµφωνα µε τους κανόνες.   «Η σοφία του Χριστού είναι τέτοια 
που δεν επιτρέπει ν’ αγωνιζόµαστε ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο, αλλά 
προστατεύει σε όλα τη συµµετρία (το µέτρο)».31 

     Ακόµα, τονίζει  πως στην αρετή προηγούνται τα δύσκολα και 
ακολουθούν τα ευχάριστα, ώστε µε την αναµονή αυτή να µειώνεται η 
δυσκολία. Στην αµαρτία συµβαίνει το αντίθετο: Μετά την ηδονή, έρχονται 
οι στενοχώριες και οι τιµωρίες. Έτσι που εξαιτίας αυτού να χάνεται η 

                                                             
28 PG 60, 216. 
29 Ευάγγελος Π. Λέκκος, Άθληση σώµατος και ψυχής, επιλεγµένα πατερικά 
αποσπάσµατα, σελ.51-52.  
30 Ευάγγελος Π. Λέκκος, Άθληση σώµατος, σελ.58-59. 
31 Ευάγγελος Π. Λέκκος, Άθληση σώµατος και ψυχής, επιλεγµένα πατερικά 
αποσπάσµατα, σελ.54. 
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ηδονή. Όπως, δηλαδή, ο αθλητής που περιµένει τη νίκη, δεν αισθάνεται 
καµιά δυσφορία κατά τις προπονήσεις, έτσι και εκείνος που περιµένει 
τιµωρίες µετά την ηδονή, δεν µπορεί να απολαύσει ανεπηρέαστος την 
ηδονή, επειδή όλα τού τα χαλάει ο φόβος. Ή µάλλον, αν το 
καλοεξετάσουµε, και πριν από την τιµωρία που προβλέπεται για τις 
αµαρτίες αυτές και στη διάρκεια που αποτολµάται η διάπραξη της 
αµαρτίας, θα διαπιστωθεί ότι υπάρχει οδύνη.32 

      Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος στην οµιλία του «Εις τους αγίους 
Μακκαβαίους, Α΄) µιλάει για τους αγωνιστές, υποστηρίζοντας τη δύναµη 
του Χριστού. Οι αγωνιστές δεν έχουν σφριγηλό σώµα, αλλά είναι 
σφριγηλοί κατά την πίστη. Η ανθρώπινη φύση τους είναι αδύναµη, αλλά 
η θεία χάρη που τους άλειψε είναι δυνατή. Παραλύουν τα σώµατα µε τα 
γεράµατα, αλλά δυναµώνουν τα φρονήµατα µε τον πόθο της ευσέβειας.33     

     Επιπλέον, χρησιµοποιεί ένα παράδειγµα µε τον δροµέα, για να δείξει 
πως ο δροµέας δεν σταµατάει πουθενά. «Γιατί έστω και λίγο να 
τεµπελιάσει, έχασε τα πάντα.  Μη µου απαριθµείς τα παλιά 
κατορθώµατα. Ανανεώσου και δυνάµωσε τώρα περισσότερο… Κι εσύ, 
γιατί περιορίζεις το δρόµο; Διότι εδώ χρειάζεται ψυχή ζωντανή. Η ψυχή 
µάλιστα δυναµώνει στα γεράµατα, τότε ακµάζει περισσότερο, τότε 
παίρνει τα πάνω της… Όταν δηλαδή οι µεν επιθυµίες οι βιοτικές 
αποµακρύνονται, η δε προσδοκία του δικαστηρίου (του Θεού) πλησιάζει 
και κατασιγάζει την απειθαρχία της ψυχής, δεν γίνεται πιο προσεκτική αν 
το θέλει;»34 

     Στο έργο του «Εγκώµιον εις…Ιγνάτιον τον θεοφόρον, Α΄» τονίζει  πως 
«διάφορα τα πρόσωπα, αλλά ένα το τραπέζι. Εναλλασσόµενα τα 
αγωνίσµατα, αλλ’ ένα το στεφάνι. Διάφορα τα αγωνίσµατα, αλλά το ίδιο 
βραβείο. Όταν πρόκειται για αθλητικούς αγώνες, επειδή οι κόποι είναι 
σωµατικοί, εύλογα προτιµούνται οι άντρες. Εδώ όµως, επειδή ολόκληρος ο 
αγώνας είναι της ψυχής, είναι ανοιχτό το στάδιο και για τα δύο φύλα, για 
το καθένα απ’ αυτά το πεδίο είναι ελεύθερο. Και δεν αποδύθηκαν (στους 
αγώνες) µόνο  άντρες, ώστε να µην επικαλούνται τη φυσική τους 

                                                             
32 Ε.Π. 60, Οµιλία IB:Ερµηνεία εις την προς Ρωµαίους, σελ.504. 
33 Ε.Π. 50, Εις τους αγίους Μακκαβαίους Α΄, σελ.619. 
 
34 Ε.Π. 63, Ερµηνεία εις την προς Εβραίους Ζ΄, σελ.64. 
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αδυναµία οι γυναίκες και νοµίσουν πως έχουν δικαιολογηµένο άλλοθι. 
Και δεν έδειξαν ανδρεία µόνο γυναίκες, για να µάθεις από τα έργα τους 
ότι εν Χριστώ Ιησού δεν υπάρχει αρσενικό, ούτε θηλυκό».35  

     Ο Μέγας Βασίλειος µε τη σειρά του αναφέρει ότι ο άνθρωπος είναι ένα 
ον το οποίο προέκυψε από την σύνθεση της ψυχής και του σώµατος. Τα 
δύο αυτά χαρακτηριστικά δεν έρχονται σε αντίθεση µεταξύ τους,  αλλά το 
ένα φροντίζει το άλλο, από τη δηµιουργία τους. Όπως και ο Απόστολος 
Παύλος έτσι και ο Μέγας Βασίλειος παραλληλίζει τους πιστούς µε 
αθλητές. Πρόκειται για έναν εκκλησιαστικό πατέρα που έζησε κατά τα 
πρώτα χρόνια, όπου οι αγώνες αρχαιοελληνικού χαρακτήρα συνέχιζαν να 
πραγµατοποιούνται.36 Οι αγώνες την εποχή του ιεράρχη δεν διέθεταν 
καµία απολύτως θρησκευτική χροιά, αλλά µόνο κοινωνικές 
δραστηριότητες µε ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Αυτό, λοιπόν, οδήγησε τον 
Μέγα Βασίλειο να επηρεαστεί από αυτούς τους αγώνες της εποχής 
εκείνης χρησιµοποιώντας αθλητική ορολογία, προκειµένου να 
διατυπώσει τη διδασκαλία του. 

     Στη διδασκαλία του προσπάθησε να παροµοιάσει την ενάρετη ζωή του 
χριστιανού µε τον αθλητισµό και τον δύσκολο δρόµο που χρειάζεται να 
διανύσει ο πιστός και το σωµατικό και πνευµατικό σθένος, για να κερδίσει 
τη Βασιλεία των ουρανών. Οι άνθρωποι που τηρούν πιστά τις αρχές 
ευσέβειας και µπορεί να ανταπεξέλθει στον πνευµατικό αγώνα είναι 
πνευµατικά ανώτεροι από τους κοσµικούς ανθρώπους. 

     Σύµφωνα µε το έργο Περί νηστείας (Λόγος Β΄) του Μέγα Βασιλείου,  το 
λάδι ενισχύει τον αθλητή (που αλείφεται µ’ αυτό), η δε νηστεία δυναµώνει 
τον αγωνιστή της ευσέβειας. Ώστε όσο µειώνεις το βάρος του σώµατος, 
τόσο περισσότερο κάνεις να λάµπει η ψυχή από πνευµατική ευεξία. Διότι 
η επικράτηση πάνω στους αόρατους εχθρούς γίνεται µε τη γενναιότητα 
της ψυχής και µε την υποµονή της θλίψης.37 

    Ο Μέγας Βασίλειος στο έργο «Προς τους νέους, όπως αν εξ ελληνικών» 
κάνει και πάλι λόγο για τους αγώνες. «Όπως στους γυµναστικούς και, αν 
θέλεις, και στους µουσικούς αγώνες, οι ασκήσεις γίνονται για τα 

                                                             
35 Ε.Π. 50, Εγκώµιον εις… Ιγνάτιον τον θεοφόρον, Α΄, σελ.587. 
36 Νικόλαος Γιόφτσιος, Άρθρο:Το σώµα στην Πατερική Παράδοση, ηλεκτρονική Ορθόδοξη 
εφηµερίδα: Πεµπτουσία, σελ. 59. 
37 Ε.Π.31, Περί νηστείας, Λόγος Β΄,  σελ.185. 
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αγωνίσµατα εκείνα στα οποία θα απονεµηθούν στεφάνια, έτσι κανένας 
απ’ αυτούς που ασκούνται στην πάλη ή το παγκράτιο δεν ασκείται στην 
κιθάρα ή τη φλογέρα. Ούτε και ο Πολυδάµας αγωνιζόταν σ’ αυτά. Αλλ’ 
αυτός, πριν διεξαχθούν οι Ολυµπιακοί αγώνες,  σταµατούσε τα’ άρµατα 
που έτρεχαν και µε τα αγωνίσµατα αυτά δυνάµωνε. Και ο Μίλωνας δεν 
απωθούνταν έξω απ’ την αλειµµένη ασπίδα, αλλά ενώ σπρωχνόταν, 
έδειχνε αντοχή όχι µικρότερη απ’ τα αγάλµατα που στερεώνονταν µε 
µολύβι. Και, γενικά, γι’ αυτούς οι ασκήσεις ήταν προετοιµασίες για τα 
βραβεία. Αν όµως άφηναν τη σκόνη και τα γυµναστήρια και 
καταγίνονταν µε τη µουσική του Μαρσύα ή του Ολύµπου από τη Φρυγία, 
θα κατόρθωναν να πάρουν αµέσως τα στεφάνια και τη δόξα, ή µε 
δυσκολία θα γλίτωναν από το αν γίνουν ρεζίλι για τη σωµατική τους 
αντοχή;… Τόσο µεγάλη επίδραση έχει η άσκηση για την επίτευξη του 
σκοπού.»38 

     Στο έργο του «Προς τους νέους,  όπως αν εξ ελληνικών» σηµειώνει ότι 
«οι αθλητές, αφού υποφέρουν πολλούς κόπους και αυξάνουν από παντού 
τη δύναµή τους και αφού χύνουν πολύ ιδρώτα στις γυµναστικές ασκήσεις 
και παιδεύουν πολύ από το γυµναστή τους και ακολουθούν όχι ευχάριστη 
δίαιτα που τους επιβάλουν οι γυµναστές, τότε αναλαµβάνουν στο στάδιο 
τα αγωνίσµατα ώστε η ζωή τους πριν τον αγώνα να είναι προετοιµασία 
για τον αγώνα. Και υποµένουν τα πάντα και κινδυνεύουν για να πάρουν 
ένα στεφάνι από κότινο ή από σέλινο ή από κάτι άλλο παρόµοιο, κι αφού 
νικήσουν να ακουστεί το όνοµά τους από τον τελάλη».39 

     Το έργο «Όροι κατά πλάτος» µιλάει για την εγκράτεια, η οποία «είναι 
θάνατος της αµαρτίας, αποµάκρυνση των παθών, νέκρωση του σώµατος 
µέχρι και αυτών των φυσικών παθών και επιθυµιών, αρχή της 
πνευµατικής ζωής, πρόξενος των αιώνιων αγαθών… Η εγκράτεια κάνει 
γνωστό αυτόν που την ασκεί από τη στιγµή που θα τον συναντήσεις. Γιατί 
όπως χαρακτηριστικό γνώρισµα του αθλητή είναι το καλογυµνασµένο 
σώµα και το καλό χρώµα, έτσι για το χριστιανό, το λιπόσαρκο σώµα και η 
ένεκα της εγκράτειας ωχρότητα στο πρόσωπό του δείχνουν, ότι 
πραγµατικά είναι αθλητής των εντολών του Χριστού».40 

                                                             
38 Ευάγγελος Π. Λέκκος, Άθληση σώµατος και ψυχής, επιλεγµένα πατερικά 
αποσπάσµατα, σελ.33-34. 
39 Ε.Π.31, Προς τους νέους, όπως αν εξ ελληνικών,  σελ.565. 
40 Ε.Π. 31, Όροι κατά πλάτος, σελ.964. 
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     Στο έργο «Προς Χίλωνα τον αυτού µαθητήν» αναφέρεται στην ακραία 
άσκηση, επειδή ο άνθρωπος ξεθαρεύει, και δεν πρέπει να πέσει λόγω 
απειρίας. Έτσι, είναι προτιµότερη η σταδιακή πρόοδος, ώστε να µπορεί ο 
πνευµατικά αγωνιζόµενος να αφαιρεί σιγά σιγά τις ηδονές του βίου, διότι 
εάν τις αφαιρέσει όλες µαζί θα τις ερεθίσει και θα προκαλέσει πάνω του 
πλήθος πειρασµών.41  

     Έτσι, στο έργο του «Περί Αγίου Πνεύµατος» (κεφ. Θ΄) το πλησίασµα του 
Πνεύµατος γίνεται όχι µε την τοπική προσέγγιση (γιατί πως θα µπορούσε 
να πλησιάσει ο άνθρωπος σωµατικά το ασώµατο;), αλλά µε το χωρισµό 
από τα πάθη. Μοναδικός τρόπος να προσεγγίσει τον Παράκλητο είναι το 
να καθαριστείς από την ντροπή, που προκλήθηκε από την αµαρτία, και 
να επανέλθει στο φυσικό κάλλος και σαν άλλη εικόνα βασιλική να 
αποδώσεις καθαρή την αρχαία µορφή (πριν την πτώση). Απ’ αυτό 
γεννάται η πρόγνωση των µελλόντων, η κατανόηση των µυστηρίων, η 
αποκάλυψη των µυστηριωδών, το µοίρασµα των χαρισµάτων, το ουράνιο 
πολίτευµα, η χορεία µε τους αγγέλους, η χωρίς τέλος χαρά, η 
συγκατοίκηση µε τον Θεό, η οµοίωση µε τον Θεό, το µεγαλύτερο απ’ όσα 
επιθυµούµε, να γίνουµε θεοί.42 

     Στο «Προς τους νέους, όπως αν εξ ελληνικών» κάνει την εξής ερώτηση: 
“σε τι διαφέρουν αυτοί που µεριµνούν για το σώµα, ώστε να είναι πιο γερό, 
και περιφρονούν την ψυχή που θα το χρησιµοποιήσει, σα να έχει κάποια 
αξία, από εκείνους που φροντίζουν για τα όργανα και παραµελούν την 
τέχνη, η οποία ασκείται µ’ αυτά; Εντελώς το αντίθετο αρµόζει, το να 
περιορίζουµε και να συγκρατούµε τις ορµές, σαν του θηρίου, και τους 
θορύβους που αυτό βάζει µέσα στην ψυχή να αποκοιµίζουµε µε το να το 
χτυπούµε µε τη λογική σαν µε µαστίγιο, αλλά να µην παραµελούµε το νου, 
µε το να χαλαρώνουµε κάθε χαλινάρι της ηδονής, ώστε να άγεται και 
φέρεται όπως ο αµαξηλάτης που παρασύρεται από τα αφηνιασµένα και 
ασυγκράτητα άλογα. Πρέπει και Πυθαγόρα να θυµηθούµε, που όταν έµαθε 
ότι κάποιος µαθητής του πάχυνε πολύ τον εαυτό του µε τη γυµναστική και 

                                                             
41 Ευάγγελος Π. Λέκκος, Άθληση σώµατος και ψυχής, επιλεγµένα πατερικά 
αποσπάσµατα, σελ.50-51. 
42 Ευάγγελος Π. Λέκκος, Άθληση σώµατος και ψυχής, επιλεγµένα πατερικά 
αποσπάσµατα, σελ.68-69. 
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τη διατροφή, είπε, εσύ δεν θα σταµατήσεις να κατασκευάζεις βαρύτερο το 
δεσµωτήριο για τον εαυτό σου;”43 

     Η διδασκαλία του Μεγάλου Βασιλείου ταυτίζεται µ’ αυτή του 
Αποστόλου Παύλου σε πολλά σε πολλά σηµεία γιατί και οι δύο σέβονται 
το σώµα το οποίο θεωρείται ναός του Θεού. Το σώµα αποτελεί το εργαλείο 
µε το οποίο ο άνθρωπος θα διάγει µία ενάρετη ζωή , σύµφωνη µε τις 
χριστιανικές αρχές. Η ζωή αυτή θα αποτελεί έναν διαρκή αγώνα, ο οποίος 
κατά την ηµέρα της κρίσης θα αποτελέσει και το κριτήριο για τη σωτηρία 
της ανθρώπινης ψυχής. Για το Μέγα Βασίλειο αυτό που εµποδίζει τον 
πνευµατικό αγώνα είναι τα σωµατικά πάθη τα οποία προτρέπουν τους 
ανθρώπους σε αµαρτωλές πράξεις. Οι σωµατικοί πειρασµοί προκαλούν 
την εµµονή του ανθρώπου µε τα υλικά πράγµατα και τον αποσπούν από 
τις πνευµατικές του αναζητήσεις. Ωστόσο, ο ιεράρχης δεν καταδικάζει το 
σώµα.44 

     Ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής κάνει λόγο για τα σωµατικά πάθη, 
τονίζοντας πως αυτός ο οποίος επιθυµεί να αγωνιστεί για την 
καταπολέµηση των παθών της ψυχής πρέπει να γνωρίζει ότι χρειάζεται 
µεγάλη προσπάθεια και επιµονή. Πρέπει να είναι σε εγρήγορση  για να 
αντιµετωπίσει τους πειρασµούς και τις πονηρές σκέψεις κατά τη διάρκεια 
του πνευµατικού του αγώνα. Ο άγιος Μάρκος επισηµαίνει ότι κανείς δεν 
αποκτά την σωµατική αρετή χωρίς να νιώσει θλίψη και να περάσει 
κακουχίες. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι όσοι προσεύχονται και 
συγχωρούν όσους τους αδικούν, ταυτόχρονα νικούν τους δαίµονες. Όσοι 
όµως επιτίθενται σ’ αυτούς που τους αδικούν, τότε κυριεύονται από το 
κακό.45 

     Ακόµη, επισηµαίνει ότι εύκολα µπορεί ο πιστός να παγιδευτεί από τα 
πάθη του και χωρίς µάλιστα να το αντιληφθεί. Ο άνθρωπος πρέπει να 
γνωρίζει από πού έρχονται τα πάθη και να τα αντιµετωπίζει. Όταν ο 
διάβολος βρει τον άνθρωπο σε ευάλωτη κατάσταση και να ασχολείται και 

                                                             
43  Ε.Π. 31,Προς τους νέους, όπως αν εξ ελληνικών, σελ. 584. 
44Νικόλαος Γιόφτσιος, Άρθρο:Το σώµα στην Πατερική Παράδοση, ηλεκτρονική Ορθόδοξη 
εφηµερίδα: Πεµπτουσία, σελ. 61.  
45 Φλορόφσκυ, Βυζαντινοί Πατέρες του 5ου αιώνα, σελ. 186-187. 
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να µεριµνά πολύ για το σώµα του, του κλέβει την ευκαιρία για τη σωτηρία 
του.46  

     Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος ασχολείται σε µεγάλο βαθµό µε τους 
αθλητικούς αγώνες, λέγοντας πως «διάφορα τα πρόσωπα, αλλά ένα το 
τραπέζι. Εναλλασσόµενα τα αγωνίσµατα, αλλ’ ένα το στεφάνι. Διάφορα τα 
αγωνίσµατα, αλλά το ίδιο βραβείο. Όταν πρόκειται για αθλητικούς αγώνες, 
επειδή οι κόποι είναι σωµατικοί, εύλογα προτιµούνται οι άντρες. Εδώ όµως, 
επειδή ολόκληρος ο αγώνας είναι της ψυχής, είναι ανοιχτό το στάδιο και για 
τα δύο φύλα, για το καθένα απ’ αυτά το πεδίο είναι ελεύθερο. Και δεν 
αποδύθηκαν (στους αγώνες) µόνο άντρες, ώστε να µην επικαλούνται τη 
φυσική τους αδυναµία οι γυναίκες και νοµίσουν πως έχουν δικαιολογηµένο 
άλλοθι. Και δεν έδειξαν ανδρεία µόνο γυναίκες, για να µη ντροπιαστεί το 
αντρικό φύλο. Για να µάθεις από τα έργα τους ότι εν Χριστώ Ιησού δεν 
υπάρχει αρσενικό, ούτε θηλυκό».47  

     Στο έργο «Εις τους αγίους Μακκαβαίους, Α΄» εκφράζει το θαυµασµό του 
απέναντι στους αγωνιστές για τη δύναµη που παίρνουν από το Χριστό, 
λέγοντας πως «οι αγωνιστές δεν έχουν σφριγηλό σώµα, αλλά είναι 
σφριγηλοί κατά την πίστη. Η ανθρώπινη φύση τους είναι αδύναµη, αλλά η 
θεία χάρη που τους άλειψε είναι αδύναµη, αλλά η θεία χάρη που τους 
άλειψε είναι δυνατή. Παραλύουν τα σώµατα µε τα γεράµατα, αλλά 
δυναµώνουν τα φρονήµατα µε τον πόθο της ευσέβειας».48 

     Στο έργο του «Εγκώµιον εις…µάρτυρα Βαρλαάµ, Δ΄» τα λόγια του 
Ιωάννη του Χρυσοστόµου απευθύνονται και στους άντρες και στις 
γυναίκες, λέγοντας πως το στάδιο των αγώνων είναι κοινό. «Δεν 
χωρίστηκε το στρατόπεδο του Χριστού εξαιτίας της φύσης, αλλά µία είναι η 
οµάδα. Οι γυναίκες µπορούν να φορέσουν θώρακα και ασπίδα να προτάξουν 
και βέλος να ρίξουν». 49 

     Επίσης, στο έργο «Ερµηνεία εις την προς Εβραίους Επιστολή Ζ΄» 
χρησιµοποιεί το παράδειγµα του δροµέα. «Ο δροµέας δε σταµατάει 
πουθενά. Γιατί έστω και για λίγο να τεµπελιάσει, έχασε τα πάντα. Μη µου 

                                                             
46 Νικόλαος Γιόφτσιος, Άρθρο:Το σώµα στην Πατερική Παράδοση, ηλεκτρονική Ορθόδοξη 
εφηµερίδα: Πεµπτουσία, σελ. 61. 
47 Ε.Π. 50, Εγκώµιον εις…Ιγνάτιον τον θεοφόρον Α΄, σελ. 587. 
48 Ε.Π. 50, Εις τους αγίους Μακκαβαίους Α΄, σελ. 587. 
49 Ε.Π. 50, Εγκώµιον εις…µάρτυρα Βαρλαάµ, Δ , σελ. 681. 
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απαριθµείς τα παλιά κατορθώµατα. Ανανεώσου και δυνάµωσε τώρα 
περισσότερο. Κι εσύ, γιατί περιορίζεις το δρόµο; Διότι εδώ χρειάζεται ψυχή 
και ψυχή ζωντανή. Η ψυχή µάλιστα δυναµώνει στα γεράµατα, τότε ακµάζει 
περισσότερο, τότε παίρνει τα πάνω της. Όταν δηλαδή οι µεν επιθυµίες οι 
βιοτικές αποµακρύνονται, η δε προσδοκία του δικαστηρίου (του Θεού) 
πλησιάζει και κατασιγάζει την απειθαρχία της ψυχής, δεν γίνεται πιο 
προσεκτική αν το θέλει;»50 

       Στο έργο του «Εγκώµιον εις τον…Ευστάθιον αρχιεπίσκοπον, Β΄» µιλάει 
για το στεφάνι του µαρτυρίου. Συγκεκριµένα, λέει πως «τον Μάρτυρα δεν 
τον κάνει µόνο ο θάνατος, αλλά και η προαίρεση. Γιατί το στεφάνι του 
µαρτυρίου πολλές φορές πλέκεται όχι µόνο από την έκβαση (το τέλος), 
αλλά και από τη διάθεση. Κι αυτόν τον ορισµό του µαρτυρίου  δεν τον 
δίνω εγώ, αλλά ο Παύλος όταν λέει αντικρύζω το θάνατο κάθε µέρα (Α΄ 
Κορ. 15, 31). Το ίδιο λέει και ο Θεός, γιατί και ο Αβραάµ δεν µάτωσε το 
µαχαίρι , δεν έκοψε κόκκινο το βωµό, δεν θυσίασε τον Ισαάκ, εντούτοις 
ολοκλήρωσε τη θυσία. Γιατί του είπε δεν αρνήθηκες τη θυσία του 
µοναχογιού σου για µένα (Γεν. 22, 12). Γιατί εγώ κρίνω, είπε, αυτές τις 
θυσίες όχι από την ολοκλήρωσή τους, αλλά από την προαίρεση εκείνων 
που τις προσφέρουν. Δεν έµπηξε το ξίφος στο λαιµό του παιδιού, δεν 
έκοψε το δέρµα, αλλά υπάρχει και χωρίς αίµα, επειδή επρόκειτο να είναι 
προτύπωση αυτής εδώ της σταυρικής θυσίας του Κυρίου».51  

     Επιπλέον, στο έργο «Λόγος εις µακάριον Βαβύλαν, Ζ΄» επισηµαίνει πως 
η σοφία του Χριστού είναι τέτοια που δεν επιτρέπει ν’ αγωνιζόµαστε ούτε 
λιγότερο ούτε περισσότερο, αλλά προστατεύει σε όλα τη συµµετρία (το 
µέτρο). 52 

     Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος για να τονίσει την τήρηση των 
κανόνων στους αθλητικούς αγώνες  χρησιµοποιεί το χωρίο Β΄ Τιµ. 2,5 , 
λέγοντας πως «όταν κάποιος µετέχει  σε αθλητικούς αγώνες, δεν παίρνει 
το στεφάνι της νίκης, αν δεν αγωνιστεί σύµφωνα µε τους κανόνες.  Τι 
σηµαίνει αν δεν αγωνιστεί σύµφωνα µε τους κανόνες; Αν δεν εφαρµόζει 
πιστά τους κανόνες της άθλησης και ως προς τη διατροφή και ως προς τη 

                                                             
50 Ε.Π. 63, Ερµηνεία εις την προς Εβραίους, Επιστολή Ζ΄  , σελ. 64. 
51 Ε.Π. 50, Εγκώµιον εις τον…Ευστάθιον αρχιεπίσκοπον, Β΄ , σελ. 601. 
52 Ε.Π. 50, Λόγος εις µακάριον Βαβύλαν, Ζ΄ , σελ. 543. 



30 
 

σωφροσύνη και τη σεµνότητα και γενικώς αν δεν συµµορφώνεται µε όσα 
ταιριάζουν στους αθλητές, ποτέ δεν πρόκειται να πάρει το στεφάνι.»53 

     Στο έργο του «Ερµηνεία εις την προς Ρωµαίους Επιστολή, Οµιλία ΙΒ΄», ο 
Ιωάννης ο Χρυσόστοµος αναφέρει πως στην αρετή προηγούνται τα 
δύσκολα και ακολουθούν τα ευχάριστα, ώστε µε την αναµονή αυτή να 
µειώνεται η δυσκολία. Στην αµαρτία συµβαίνει το αντίθετο: Μετά την ηδονή 
, έρχονται οι στενοχώριες και οι τιµωρίες. Έτσι που εξαιτίας αυτού να 
χάνεται η ηδονή. Έτσι που εξαιτίας αυτού να χάνεται η ηδονή.  Όπως, 
δηλαδή, ο αθλητής που περιµένει τη νίκη, δεν αισθάνεται καµιά δυσφορία 
κατά τις προπονήσεις, έτσι και εκείνος που περιµένει τιµωρίες µετά την 
ηδονή, δεν µπορεί να απολαύσει ανεπηρέαστος την ηδονή, επειδή όλα του τα 
χαλάει ο φόβος. Η µάλλον, αν το καλοεξετάσουµε, και πριν από την τιµωρία 
που προβλέπεται για τις αµαρτίες αυτές, και στη διάρκεια που 
αποτολµάται η διάπραξη της αµαρτίας, θα διαπιστωθεί ότι υπάρχει οδύνη. 
54 

     Στο έργο του «Εις την Α΄ Κορινθίους Επιστολή, Οµιλία Γ΄» κάνει λόγο 
για το Θεό που συνηθίζει να απονέµει τα στεφάνια όχι ανάλογα µε το 
σκοπό των κατορθωµάτων, αλλά µε τη διάθεση εκείνων που τα 
επιτυγχάνουν. «Μη, λοιπόν, περιφρονείς τους λίγους, επειδή δεν µπορείς 
να σώσεις τον κόσµο. Ούτε εξαιτίας της επιθυµίας για τα µεγάλα, να 
αποµακρύνεις τον εαυτό σου από τα µικρά. Κι αν δεν µπορέσεις για τους 
εκατό, φρόντισε για τους δέκα, κι αν δεν µπορέσεις για τους δέκα, ούτε για 
τους πέντε να αδιαφορήσεις, κι αν για τους πέντε δεν µπορέσεις, µη 
παραβλέψεις ούτε τον ένα. Διότι αν δεν περιφρονούµε ποτέ τα µικρά, θα 
µεριµνήσουµε για τα µεγάλα. Αν όµως παραβλέψουµε τα µικρά, ούτε και µ’ 
εκείνα θα ασχοληθούµε εύκολα. Έτσι γίνεται κάποιος πλούσιος: Όταν 
µαζεύει και τα µικρά και τα µεγάλα».55 

     Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αναφέρθηκε κι αυτός στους αθλητικούς 
αγώνες στο έργο του «Λόγος Β΄και ΡΓ΄»  υποστηρίζοντας πως καλύτερα να 
χάνεις τίµια, παρά να νικάς επικίνδυνα και παραβαίνοντας τους 
κανονισµούς.56 Έτσι, στο έργο του «Έπη Ηθικά» τονίζει το εξής: «Απ’ αυτά 

                                                             
53 Ε.Π. 62, Υπόµνηµα εις την προς Τιµόθεον Επιστολή, Οµιλία Δ΄ , σελ. 619. 
54 Ε.Π. 60, Ερµηνεία εις την προς Ρωµαίους Επιστολή, Οµιλία ΙΒ , σελ. 504. 
 
55 Ε.Π. 62, Εις την Α΄ Κορινθίους Επιστολή, Οµιλία Γ΄ , σελ. 111. 
56 Ε.Π. 32, Λόγος Β΄και ΡΓ΄ , σελ. 504. 
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λοιπόν, καλέ µου, σαν ευφυής χρηµατιστής, δέξου αν είναι κάτι σωστό. 
Απόρριψε εκείνα που δεν σε κάνουν».57 

     Ο Κύριλλος Ιεροσολύµων στο έργο του «Κατήχησις Δ΄, περί σώµατος, 
ΚΓ΄» καταγράφει το εξής: «Μη µου λες ότι το σώµα φταίει για την αµαρτία. 
Γιατί αν το σώµα είναι υπεύθυνο για την αµαρτία, πώς όταν είναι νεκρό δεν 
αµαρτάνει; Βάλε ένα ξίφος στο δεξί χέρι κάποιου που µόλις πέθανε και 
φόνος δεν γίνεται. Γιατί; Επειδή το σώµα δεν αµαρτάνει µόνο του, αλλά η 
ψυχή (αµαρτάνει) διά του σώµατος. Το σώµα είναι εργαλείο και σαν χιτώνας 
και στολή της ψυχής. Αν µάλιστα συνυπάρξει µε αγία ψυχή, γίνεται ναός 
του Αγίου Πνεύµατος. Δεν τα λέω αυτά εγώ, αλλά ο Παύλος ο απόστολος 
είπε: δεν ξέρετε ότι το σώµα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύµατος και 
βρίσκεται µέσα σας; (Α΄ Κορ. 6,19)».58 

     Ο εκκλησιαστικός συγγραφέας Ευσέβιος Καισαρείας στο έργο του 
«Ερµηνεία εις τους Ψαλµούς» αναφέρεται στην κατάκτηση της αρετής, 
λέγοντας συγκεκριµένα ότι: “Οι Τρεις Παίδες, που είχαν κατακτήσει την 
αρετή και είχαν κερδίσει το στεφάνι της νίκης, όταν προσεύχονταν µέσα στο 
καµίνι έλεγαν αµαρτήσαµε και ανοµήσαµε, ασεβήσαµε, επαναστατήσαµε 
και στρέψαµε τα νώτα µας στις εντολές σου και δεν εφαρµόσαµε τις 
υποδείξεις σου (Δαν. 9,5). Τέτοια αναφέρουν ο θαυµαστός Δανιήλ, ο 
θεσπέσιος Ιερεµίας, ο θείος Ησαΐας, ο σοφότατος Παύλος, που λέει: ο 
Χριστός ήρθε στον κόσµο για να σώσει τους αµαρτωλούς και πρώτος 
ανάµεσά τους είµαι εγώ ( Α΄ Τιµ. 1, 15), και αλλού: δεν είµαι άξιος ούτε να 
ονοµάζοµαι απόστολος ( Α΄ Κορ. 15,9)”. 59 

 

 

 

 

                                                             
57 Ε.Π. 37, Έπη Ηθικά , σελ. 734. 
58 Ε.Π. 33, Κατήχησις Δ΄, περί σώµατος, ΚΓ΄ , σελ. 484. 
 
59 Ευάγγελος Π. Λέκκος, Άθληση σώµατος και ψυχής, επιλεγµένα πατερικά 
αποσπάσµατα, σελ.43. 
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2.2. Μαρτυρίες Εκκλησιαστικών συγγραφέων για τους  Ολυµπιακούς 
Αγώνες του 4ου αιώνα. 
 

     Οι µαρτυρίες και η προσφορά των εκκλησιαστικών συγγραφέων του 4ου 
αιώνα για τα Ολυµπιακά αθλήµατα είναι ανεκτίµητες στο χώρο του 
αθλητισµού, επειδή ό,τι γνωρίζουµε για τον αθλητισµό του 4ου αιώνα το 
οφείλουµε σε αυτούς. Τονίζουν ιδιαίτερα ότι η άσκηση του σώµατος δεν 
υπηρετεί την αιωνιότητα, αλλά την παροδικότητα, γι’ αυτό ωφελεί σε 
µικρό βαθµό. Έτσι, πάνω από τον αθλητή του σώµατος βρίσκεται ο 
αθλητής του πνεύµατος, ώστε να στεφανωθεί από τον Χριστό µε το 
αµαράντινο στεφάνι της αιώνιας δόξας. 

     Οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς ονοµάζουν τους Ολυµπιακούς αγώνες 
ως «γυµνικοί και «έξωθεν».60 Από τις µαρτυρίες των Πατέρων προκύπτουν 
εννέα αθλήµατα, τα οποία είναι τα εξής: η πάλη, η πυγµαχία, το στάδιο, 
το άλµα, ο δίαυλος, το παγκράτιο, ο δρόµος, οι ιπποδροµίες και το 
πένταθλο. 

     Στην πάλη οι αθλητές ήταν γυµνοί61, φορώντας µόνο ένα διάζωµα62, 
αλειµµένοι µε λάδι63, για να γλιστρούν και κουρεµένοι64, για να µην τους 
πιάνουν από τα µαλλιά. Ακόµα, για να εµποδιστεί η µανία των θεατών 
έµπηγαν µυτερούς πασσάλους («σκόλοπας») και σχοινιά.65 Κατά την 
πάλη υπήρχαν τα «ἅµµατα»66 ή λαβές67 που επιτρέπονταν σε όλο το 
σώµα. Επιπλέον, έριχναν σκόνη στο γυµνό και αλειµµένο µε λάδι σώµα 
του αντιπάλου, για να είναι πιο εύκολες οι λαβές.68 Η πάλη απαιτούσε 
µεγάλη προσπάθεια. 

      Ο Χρυσόστοµος λέγει ότι πολλοί παλαιστές, µολονότι νικήθηκαν, 
µάχονται εκ νέου και επανορθώνουν την ήττα τους (PG 60, 187).  Ακόµη 
και αν στεφανωθούν διότι νίκησαν µόνο σε µία πάλη, δεν στεφανώνονται 

                                                             
60 PG 31, 577C. 46, 712C. 52, 772C. 
61 Μ. Βασίλειος, PG 31, 892C. 
62 Χρυσόστοµος, PG 60, 506C. 
63 Μ. Βασίλειος, PG 31, 496D. 
64 Ισίδωρος Πηλουσιώτης, PG 78, 616A. 
65 Χρυσόστοµος, PG 58, 666. 
66 Χρυσόστοµος, PG 54, 587. 
67 Χρυσόστοµος, PG 49, 228. 
68 Νείλος ασκητής, PG 79, 232C. 
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πάλι, εάν πέσουν κάτω (PG 61, 108).69 Γι’ αυτό κανένας παλαιστής δεν 
µπορεί να θεωρείται δοκιµασµένος, αν παλεύει χαλαρά («παλαίων 
ὑγρῶς»)70 , ούτε υπάρχει κανείς που σκληραγωγείται στην πάλη 
ιδιαιτέρως και µόνος του διαπιστώνει την δύναµή του.71 Η πάλη 
καθιστούσε τον αθλητή γενναίο, ώστε να αντέχει τα κτυπήµατα.  

     Στην πυγµαχία («πυγµή»72 ή «πυκτή»73) πριν από τον αγώνα οι 
πυγµάχοι ασκούνταν «κατά κενοῦ ἀέρος», κατά τον όσιο Νείλο (PG79, 
944C). Η άσκηση αυτή λεγόταν «σκιαµαχία». Για να αγωνιστούν έπρεπε 
να φοράνε ιµάτιο, το οποίο να είναι µουσκεµένο µε λάδι74 και να έχουν 
στα δάχτυλά τους ιµάντες, ώστε να είναι «καθοπλισµένοι στα χέρια». 75 Ο 
πυγµάχος δεχόταν πάρα πολλά κτυπήµατα και τραύµατα, γι’ αυτό ήταν 
πολύ σκληρό άθληµα.76  Οι πυγµάχοι έπρεπε να είναι ευκίνητοι, να 
πατούν σταθερά, να µην ρίχνουν τα χέρια στο κενό και χωρίς βάση, αλλά 
να πιάνουν τα καίρια σηµεία των αντιπάλων και να τους επιφέρουν τα 
κτυπήµατα.77 Κατά τον Χρυσόστοµο το σώµα το πυγµάχου ήταν διάτρητο 
από τραύµατα, γεµάτο από αίµατα και κατακοµµένο κεφάλι του που 
ήταν η προτιµώµενη επιφάνεια για κτυπήµατα. Στην πυγµαχία τότε 
νικούν  και στεφανώνονται οι νικητές, όταν «πετσοκόψουν» τα κεφάλια 
των αντιπάλων.78  Η στέψη των πυγµάχων στεφάνωναν το δεξιό χέρι του 
αρίστου πυγµάχου, όπως και του παγκρατιαστή, πριν στεφανώσουν το 
κεφάλι79 

     Το στάδιο ήταν ένας αγώνας δρόµου µήκους ενός σταδίου, περίπου 
διακόσια µέτρα. Οι αθλητές τερµάτιζαν χωρίς να επιστρέφουν στην 

                                                             
69 Αρχιµ. Ειρηναίος Ι. Χατζηεφραιµίδης, Οι Ολυµπιακοί αγώνες πριν την κατάργησή τους 
(393/426 µ.Χ.), σελ. 69. 
70 Ευστάθιος Αντιοχείας, PG 18, 616A. 
71 Στα νόθα έργα του Μ. Αθανασίου, PG 28, 445C. 
72  Καθιερώθηκε την 23η Ολυµπιάδα του 688 π.Χ., κατά την οποία νίκησε ο Ονόµαστος 
από τη Σµύρνη. Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, 5,8,7. Φιλόστρατος, Περί γυµναστικής, 
12. 
73 Μακάριος ο Αιγύπτιος, PG 34, 657Β. Τον πυγµάχο («πύκτην») µνηµονεύει Γρηγόριος ο 
Θεολόγος. PG 37, 847Α, 1206Α. Μνεία του αγωνίσµατος κάνει και στο PG 37, 735Α. 
74 Χρυσόστοµος, PG 62, 543. 
75 Γρηγόριος Νύσσης, PG 44, 1212D. 
76 Χρυσόστοµος, PG 49, 85. 
77 Γρηγόριος Νύσσης, PG 44, 1212CD 
78 PG 48, 984.  
79 Χρυσόστοµος, PG 54, 689. 
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αφετηρία, στην  ̎ άφεση ̎, όπως γινόταν µε τον δίαυλο.80 Ο Γρηγόριος 
Θεολόγος µε τις λέξεις «σταδιηδρόµο» και «σταδιέα»81 υπονοεί το άθληµα 
του σταδίου. 

     Στο άλµα ο αθλητής έπρεπε να τεντώσει τα σκέλη του82 και θα έπρεπε 
να γίνεται «ἐντός ὅρων», δηλαδή µέσα στα όρια.83 Τα άλµατα ήταν 
«θοά»84, δηλαδή γρήγορα, «πυκνά» που επαναλαµβάνονται και «κουφά», 
δηλαδή ελαφρά85. Από τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστοµο µαρτυρείται για το 
άθληµα η φράση «ὑπέρ τα σκάµµατα πηδᾶν» (PG 55, 86). Αυτό δηλώνει το 
σκάµµα, από το οποίο πηδούν οι αθλητές. 

     Ο δίαυλος είναι αγώνισµα διπλού σταδίου. Ο διαυλόδροµος, έστριβε 
γύρω από τον «καµπτήρα, και επέστρεφε από την άλλη άκρη του 
σταδίου.86 Ο Μέγας Βασίλειος µαρτυρεί ότι οι αγωνιστές πριν 
κατευθυνθούν αντίθετα, έκαναν στάση και ηρεµούσαν για  λίγο (PG 32, 
129A). 

     Για το άθληµα παγκράτιο µαρτυρείται από τον Άγιο Ιωάννη το 
Χρυσόστοµο ότι κατά τη διάρκεια του αθλήµατος υπάρχουν δαγκώµατα 
και κτυπήµατα στο κεφάλι (PG 59, 515) και ο παγκρατιστής διαθέτει 
ευεξία, είναι αξιοθαύµαστος και κατέχει την τέχνη. Πρόκειται για πολύ 
σκληρό αγώνισµα που ήταν βαρύτερο από την πάλη.87 

     Το αγώνισµα του δρόµου θεωρείται ότι είναι το πιο εύκολο αγώνισµα 
από τα υπόλοιπα. 88 Το σηµείο απ’ όπου ξεκινούσαν και στο οποίο 
επέστρεφαν οι αθλητές ονοµάζεται από στον Άγιο Ιωάννη τον 
Χρυσόστοµο «βαλβίδα», πρόκειται για µία «γραµµή» (PG 78, 1444A). Οι 
αγωνιστές έπρεπε να είναι νέοι στην ηλικία και να µην έχουν ασπρίσει τα 

                                                             
80 Αρχιµ. Ειρηναίος Ι. Χατζηεφραιµίδης, Οι Ολυµπιακοί αγώνες πριν την κατάργησή τους 
(393/426 µ.Χ.), σελ. 63. 
81 Γρηγόριος Θεολόγος, PG 37, 67Α . 
82 Γρηγόριος Θεολόγος, PG 37, 675Α. 
83 Συνέσιος Πτολεµαΐδος, PG 66, 1296C. 
84 Συνέσιος Πτολεµαΐδος, PG 66, 1603.χ 
85 Γρηγόριος Νύσσης, PG 44, 1204B. 
86 Αρχιµ. Ειρηναίος Ι. Χατζηεφραιµίδης, Οι Ολυµπιακοί αγώνες πριν την κατάργησή τους 
(393/426 µ.Χ.), σελ. 64. 
 
87 Συνέσιος Πτολεµαΐδος, PG 66, 1320Β. 
 
88 Χρυσόστοµος, PG 63, 193. 
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µαλλιά τους για να µπορούν να τρέχουν.89 Ο αθλητής δεν πρέπει να 
νικηθεί ούτε από τον τελευταίο γιατί όλα θα είναι ανώφελα, υποστηρίζει 
ο ιερός πατέρας (PG 63, 170).  

     Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος, υπονοεί και κάποιο άλλο αγώνισµα, 
το οποίο µπορεί να είναι µαραθώνιο: «Ο δροµέας δεν βλέπει τίποτε από 
όσα συναντά, ούτε τα λιβάδια που περνά ούτε τους ξηρούς τόπους. Δεν 
βλέπει προς τους θεατές, αλλά προς το βραβείο. Δεν βλέπει προς τους 
θεατές, αλλά προς το βραβείο. Δεν τον ενδιαφέρει αν οι θεατές είναι 
πλούσιοι ή πτωχοί, ούτε αν τον εµπαίζει κάποιος ή τον επαινεί ή τον 
υβρίζει  ή του ρίχνει πέτρες ή του διαρπάζει το σπίτι . Ούτε και αν ακόµη 
δει τα παιδιά του ή την γυναίκα του ή οτιδήποτε άλλο, δεν γυρίζει 
καθόλου πίσω για να δει. Για ένα µόνο νοιάζεται: να τρέχει και να πάρει 
το βραβείο. Δεν σταµατά πουθενά, διότι, αν έστω και λίγο τεµπελιάσει, 
χάνει τα πάντα. Όχι µόνο δεν αφαιρεί τίποτε πριν από το τέλος, αλλά 
προπάντων τότε εντείνει το τρέξιµο» (PG 63, 64).90 

     Σχετικά µε τις ιπποδροµίες - αρµατοδροµίες ως αγώνισµα, µαρτυρείται 
από τον Ευστάθιο Αντιοχείας ότι ο ίππος δοκιµαζόταν στο στάδιο και όχι 
όταν έτρεχε µόνος του µε τα καλά σκέλη και την µεγάλη ευκινησία του, 
σαν να ήταν πτερωτός (PG18, 616A). Κατά τον Μέγα Αθανάσιο, ο ηνίοχος 
την ώρα που ίππευε µέσα στο στάδιο έπρεπε να φτάσει στο σηµάδι («τοῦ 
σκοποῦ»), το οποίο δεν έπρεπε να το περιφρονεί, για αν απέστρεφε τα 
µάτια του από αυτό οδηγούσε τα άλογα όπως µπορούσε.91 

     Στο άθληµα αυτό ο συναγωνισµός ήταν δύσκολος, διότι το κάθε άρµα 
εµπόδιζε το άλλο µε διάφορα τεχνάσµατα, ώστε να µην προχωρήσει το 
ένα και να περάσει το άλλο µπροστά για να κερδίσει τη νίκη.92 Ο Άγιος 
Ιωάννης ο Χρυσόστοµος µιλάει για τη µανία των θεατών για τους 
συναγωνισµούς των ίππων (PG 51, 147), για «σφόδρα µεµηνότας και 
λυσῶντας περί τήν ἱπποδροµίαν», για τους ανθρώπους που έχουν πολύ 
µεγάλη µανία και λύσσα για την ιπποδροµία (PG 63, 512). Χαρακτηριστικό 
σηµείο ήταν τα χειροκροτήµατα και οι φωνές που προέρχονταν όχι µόνο 
από τους θεατές αλλά και από αυτούς που βρίσκονταν στην αγορά και 

                                                             
89 Χρυσόστοµος, PG 63, 64. 
90 Αρχιµ. Ειρηναίος Ι. Χατζηεφραιµίδης, Οι Ολυµπιακοί αγώνες πριν την κατάργησή τους 
(393/426 µ.Χ.), σελ. 66. 
91 PG 25, 12B. 
92 Μακάριος Αιγύπτιος, Λόγοι, 64, 2. Οµιλίαι πνευµατικαί, 50, 1. 



36 
 

φώναζαν ακόµη πιο δυνατά,93 γεµίζοντας την πόλη µε βοή και άτακτες 
κραυγές που επιφέρουν πολύ γέλιο ή µάλλον πολύ θρήνο. Όµως, οι 
ιπποδροµίες γίνονταν την Κυριακή ή την Παρασκευή, για τις οποίες ο 
Χρυσόστοµος τονίζει πως µετά την ακρόαση της θείας διδασκαλίας και 
την συµµετοχή στη θεία Κοινωνία, µετέβησαν στις ιπποδροµίες. Φαινόταν 
µέσα από αυτό, ότι δεν σεβάστηκαν την ηµέρα που σταυρώθηκε ο Χριστός 
και έπρεπε να νηστεύουν και να δοξολογούν τον Θεό.94  

     Ακόµα, στις ιπποδροµίες συνήθιζαν να γίνονται έκτροπα, τα οποία τα 
ονοµάζει ο ιερός πατέρας «σατανική θεωρία» (PG 48, 1045 – 1047) και 
«ποµπή σατανική» (PG 49, 239) και  το ιπποδρόµιο «σατανοδρόµιο» (PG 59, 
568). Όσοι πηγαίνουν στο ιπποδρόµιο τους ονοµάζει «αιχµαλώτους του 
διαβόλου» (PG 56, 264) και λέγει ότι εγκαταλείπουν τη µητέρα Εκκλησία 
και ατιµάζουν τους προφήτες. Με τον τρόπο αυτό, εξυβρίζουν το Θεό, 
χορεύουν µαζί µε το διάβολο, ακούνε ανθρώπους που βλασφηµούν και 
ξοδεύουν το χρόνο τους ανώφελα και άσκοπα, χωρίς να κερδίζουν κανένα 
σωµατικό και πνευµατικό όφελος. Όλα οδηγούσαν στην καταστροφή της 
ψυχής και γίνονται θεατές ανήθικων πράξεων.  

     Επίσης, στον ιππόδροµο διαπράττονταν ακόµη και µαγείες. Ο όσιος 
Νείλος λέει χαρακτηριστικά για τις ιπποδροµίες: «Οι µάγοι κάνουν 
εικόνες κάποιων δήθεν αγίων και συνδέουν λάµιες µε κάποια περίεργα 
τεχνάσµατα που χώνουν στο πίσω µέρος της εικόνας. Όταν θέλουν να 
κάνουν µία γυναίκα να µοιχευθεί ή να θανατώσουν κάποιον άνδρα ή να 
τσακίσουν ίππους, νηστεύουν νηστεία καταραµένη και βδελυρή και 
αγρυπνούν µπροστά σε εκείνη την εικόνα. Ανάβουν κεριά και λυχνάρια 
και µένουν ξάγρυπνοι επικαλούµενοι δαίµονες, µέχρις ότου τους 
εµφανιστούν. Μερικές φορές, βέβαια, τα καταφέρνουν, αλλά τις πιο 
πολλές αποτυγχάνουν» (PG 79, 308D – 309A). 

     Στο αγώνισµα του πένταθλου,95 το οποίο αποτελούνταν από την πάλη, 
την πυγµή, το άλµα, τον δρόµο και τον δίσκο. Κατά τον Ευσέβιο 
Καισαρείας96 και τον Χρυσόστοµο, για την προπόνηση των αθλητών 
κρεµούσαν ένα σάκκο («θύλακον») το οποίο περιείχε άµµο ώστε να 

                                                             
93 Χρυσόστοµος, PG 56, 263. 
94 Χρυσόστοµος, PG 56, 102. 
95 Συνέσιος Πτολεµαΐδος, PG 137, 586C. 
96 PG 21, 397D. 
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γυµνάζουν εκεί τη δύναµή τους97. Οι νεότεροι σε ηλικία ασκούνταν µε τα 
σώµατα των φίλων τους98. Ο όρος «πένταθλο» χρησιµοποιείται από τον 
Θεοδώρητο Κύρου για τον αθλητή και υπαινίσσεται ότι τον αθλητή του  
«πένταθλου» άλειφε ο παιδοτρίβης (PG 82, 1184C).  

 

2.3. Ψυχή – πνεύµα και χριστιανική άσκηση. 
      

     Στην Αγία Γραφή υπάρχουν πολλά χωρία όπου χρησιµοποιείται η λέξη 
πνεύµα, εννοώντας την ψυχή. Έτσι, ο Χριστός για συµβουλέψει τους 
µαθητές του τους έλεγε « γρηγορεῖτε καί προσεύχεσθε, ἵνα µή ἕλθητε εἰς 
πειρασµόν, τό µέν πνεῦµα πρόθυµον ἡ δέ σάρξ ἀσθενής» (Μάρκος 14:38). 
Ο άνθρωπος αποτελείται από δύο στοιχεία το αόρατο που είναι το πνεύµα 
και το ορατό – αισθητό που είναι το σώµα, άρα δεν είναι ούτε µόνο 
πνεύµα, ούτε µόνο σώµα, αλλά πνεύµα και σώµα µαζί.  

      Ο ευαγγελιστής Ματθαίος, για να αποδείξει την ισοδυναµία της ψυχής 
και του πνεύµατος, υποστηρίζει ότι η ψυχή δεν καταστρέφεται όπως το 
σώµα, αλλά µόνο χάνεται και να γίνει ανύπαρκτη «καί µη φοβεῖσθε ἀπό 
τῶν ἀποκτεννόντων το σῶµα, την δε ψυχήν µή δυναµένων ἀποκτεῖναι. 
φοβεῖσθε δέ µᾶλλον τον δυνάµενον καί ψυχήν καί σῶµα ἀπολέσαι ἐν 
γεένῃ» (Ματθ, 10.28). 

     Ο Απόστολος Παύλος τόνισε τη διαφορά του πνεύµατος µε τη σάρκα, 
λέγοντας στην προς Γαλάτας επιστολή ότι ο άνθρωπος εισήλθε στην 
πτωτική του κατάσταση και είπε ότι το σώµα δεν υποτάσσεται στο 
πνεύµα «ἡ γὰρ σὰρξ ἐπιθυµεῖ κατὰ τοῦ Πνεύµατος, τὸ δὲ Πνεῦµα κατὰ 
τῆς σαρκός» (5:17). Ο Απόστολος αναφέρεται και πάλι στο σώµα και στο 
πνεύµα του ανθρώπου λέγοντας «εἰ δὲ Χριστὸς ἐν ὑµῖν, τὸ µὲν σῶµα 
νεκρὸν δι᾿ ἁµαρτίαν, τὸ δὲ πνεῦµα ζωὴ διὰ δικαιοσύνην» ( Ρωµ.8:10). Με 
τον τρόπο αυτό ο Απόστολος αναφέρεται στα δύο στοιχεία που 
αποτελείται ο εαυτός του, δηλαδή το σώµα που καταλαµβάνει 
συγκεκριµένο όγκο και η ψυχή που απλώνεται σε όλη την ὐπαρξη «εἰ γὰρ 
καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειµι, ἀλλὰ τῷ πνεύµατι σὺν ὑµῖν εἰµι, χαίρων καὶ βλέπων 

                                                             
97 PG 63, 142. 
98 PG 57, 395. 
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ὑµῶν τὴν τάξιν καὶ τὸ στερέωµα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ὑµῶν.  
(Κολοσσαείς 2:5). 

     Ο Απόστολος στην Α΄ προς Κορινθίους επιστολή  αναφέρθηκε σε έναν 
άνθρωπο που έπεσε στο αµάρτηµα της πορνείας. ΄Ηταν ο Παύλος παρών 
και επέκρινε αυτόν που αµάρτησε «ἐγώ µέν γάρ, ἀπών τῷ σώµατι παρών 
δέ τῷ πνεύµατι, ἤδη κέκρικα ὡς παρών τον οὕτως τοῦτο 
κατεργασάµενον» (Α΄ Κορινθ. 5.3). 

     Στην ίδια επιστολή συγκεντρώνονται οι πιστοί για να παραδώσει 
προσωρινά ο Κύριος τον αµαρτωλό στο Σατανά προκειµένου να τον 
παιδεύσει  «παραδοῦναι τον τοιοῦτον  τῷ σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός, 
ἵνα τό πνεῦµα σωθῆ ἐν τῇ ἡµέρᾳ τοῦ κυρίου» (Α΄ Κορινθ. 5.5). Στο σηµείο 
αυτό, ο απόστολος προτρέπει τους πιστούς να παρακαλέσουν το Χριστό 
να µην παραδώσει την ψυχή τους στο σατανά, αλλά τη σάρκα τους.  

     Στην προς Γαλάτας επιστολή ο απόστολος διαχωρίζει τα δύο στοιχεία 
της ανθρώπινης οντότητας, το σώµα και την ψυχή, τονίζοντας ότι θα 
πρέπει ο άνθρωπος να επενδύει για την ψυχή του και να ενεργεί 
σύµφωνα µε το θέληµα του Θεού και όχι για το σώµα του, διότι θα 
επωµιστεί τη φθορά («ὅτι ὁ σπείρων εἰς τήν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρκός 
θερίσει φθοράν, ὁ δέ σπείρων εἰς τό πνεῦµα ἐκ τοῦ πνεύµατος θερίσει 
ζωήν αἰώνιον») (Γαλ 8:8).  

      «Κατά την ορθόδοξη παράδοση το πνεύµα ή ψυχή αποτελεί το άυλο, το 
νοερό του ανθρώπου  που είναι κτιστό και δεν βρίσκεται κάπου 
συγκεκριµένα αλλά ούτε και παντού. Το λογικό της µέρος αποτελείται 
από το νου, το λόγο και το πνεύµα. Το πνεύµα είναι η ζωοποιός ουσία και 
µαζί µε την ψυχή και το σώµα αποτελούν τον άνθρωπο. Επειδή το πνεύµα 
ζωοποιεί το σώµα δεν είναι δυνατόν η ψυχή να βρίσκεται σε συγκεκριµένο 
µέρος του σώµατος»99.  

     Ο άνθρωπος που διαρκώς δοκιµάζεται µπορεί να καταπολεµήσει την 
αµαρτία µε την εγκράτεια και να οδηγήσει την  ψυχή του στην κάθαρση 
και στη συνέχεια στη θέωση. Το σώµα αποτελεί το ναό του Θεού και 
κατοικητήριο του Αγίου Πνεύµατος (Α΄Κορ. 3,17). Οι χριστιανοί µε την 

                                                             
99 Νικόλαος Γιόφτσιος, Άρθρο:Ψυχή, Σώµα και Πνεύµα, ηλεκτρονική Ορθόδοξη 
εφηµερίδα: Πεµπτουσία, σελ. 66. 
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άσκηση και την εγκράτεια δεν καταπολεµούν το σώµα τους αλλά «το 
φρόνηµα της σαρκός» (Ρωµ. 6, 6-7). 

  

 

3η Ενότητα: Πνευµατική και σωµατική άσκηση κατά τον Άγιο 
Νεκτάριο. 
 
     Σε αντίθεση µε πολλούς αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους που 
θεωρούσαν το σώµα “δεσµωτήριο της ψυχής”, η οποία έπρεπε να 
αποδεσµευτεί από τη φυλακή της για να επιστρέψει στον κόσµο των 
ιδεών, στην ορθόδοξη παράδοση “το σώµα ζωογονείται διά της ψυχής και 
η ψυχή ενεργεί δια του σώµατος”100. Αν λοιπόν η γυµναστική βοηθάει την 
υγεία του σώµατος, βοηθιέται συγχρόνως και η υγεία της ψυχής µας. 
 
     Ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος πρόσφατα ανακηρύχθηκε και προστάτης 
των γυµναστών, ανέπτυξε µε λεπτοµέρειες στην οµιλία του “Περί 
Γυµναστικής” που εκφωνήθηκε στις 21/8/1893 στην Κύµη, τα καλά της 
γυµναστικής για το σώµα και την ψυχή.101 Μάλιστα µιλάει για µια 
ισορροπία µεταξύ των σωµατικών και ψυχικών ασκήσεων. Χρησιµοποιεί 
το λόγο του Αριστοτέλη, σύµφωνα µε τον οποίο “…τα τε υπερβάλλοντα 
γυµνάσια και τα ελλείποντα φθείρει την ψυχήν, σώζεται δε η σωφροσύνη 
υπό της µεσότητος…”102 
 
      Τονίζει ότι “η υπερβολική άσκηση του σώµατος φθείρει την ψυχή”, 
αλλά και ότι “η άκρα της ψυχής ανάπτυξη δια τους υπερβάλλοντας 
πόνους φθείρει το σώµα”. 103 Εκτός από τα λόγια, ο Άγιος Νεκτάριος ως 
διευθυντής της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (1894 – 1908), έκανε και 
συγκεκριµένα έργα προς την κατεύθυνση αυτή. Συγκεκριµένα, καθιέρωσε 

                                                             
100 Περιόδιοκό “life”, τεύχος Σεπτεµβρίου 2011, σελ.72. 
101 Δηµητρακόπουλου Σοφοκλή, Ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, Ιστορική Βιογραφία 
βασισµένη σε αυθεντικές πηγές, Αθήνα 1998, σ. 164 
102 Περιόδιοκό “life”, τεύχος Σεπτεµβρίου 2011, σελ.72. 
 
103 Κείµενο από το εκκλησιαστικό Ίδρυµα Νεότητος και Οικογένειας Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών: Άγιος Νεκτάριος: Προστάτης των γυµναστών (πνευµατική και σωµατική 
άσκηση).  



40 
 

το ποδόσφαιρο, επέµενε στη σωστή διατροφή και τη συστηµατική 
γυµναστική για όλους τους µαθητές της σχολής του.104 
 
     Όλοι οι κορυφαίοι Πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας, από τους 
πρώτους αποστολικούς χρόνους ήδη, και εµφανέστερα από τον 4ο  αιώνα 
και εξής, διδάσκουν ότι υπάρχει στενή ενότητα µεταξύ ψυχής και 
σώµατος του ανθρώπου, τα οποία δηµιουργήθηκαν ταυτόχρονα 105 και 
είναι αδιαχώριστα.  
 
     Ο Άγιος Νεκτάριος, λοιπόν, ως σύγχρονη κατακλείδα όλων των 
προγενέστερων Πατέρων, στην οµιλία του Περί Γυµναστικής ξεκινά από 
την αφετηρία του «ενός υλο-πνευµατικού όντος», που είναι ο άνθρωπος. 
Όταν το σώµα πάσχει, όλος ο άνθρωπος πάσχει.106 Κι επειδή πολλοί 
παράγοντες επιβουλεύονται την υγεία της ψυχής και του σώµατος, «ο 
άνθρωπος οφείλει να προνοήσει υπέρ της ενισχύσεως αµφοτέρων». Διότι 
το σώµα που έχει ευεξία υπηρετεί την ψυχή πρόθυµα και ακούραστα, η δε 
ψυχή όταν σωφρωνεί και υγιαίνει, χειρίζεται και τις δυνάµεις του 
σώµατος µε σωφροσύνη.107 Έτσι, ο Άγιος δέχεται τη «σύµµετρο σωµατική 
γυµνασία ως αναγκαία άσκησιν», όχι µόνο λόγω του στενού συνδέσµου 
µεταξύ ψυχής και σώµατος, αλλά και «διότι η µεν άκρα της ψυχής 
ανάπτυξις δια τους υπερβάλλοντας πόνους φθείρει το σώµα, η δε άκρα 
του σώµατος ανάπτυξις δια την αδιάλειπτον άσκησιν φθείρει την ψυχήν 
(κατά τον Αριστοτέλη)».108   
 
      Στο απόσπασµα της εισηγήσεως του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου 
Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου, τονίζεται ότι «υπάρχει στενός 
σύνδεσµος µεταξύ ψυχής και σώµατος και κατά συνέπεια υπάρχει 
αλληλεπίδραση των δύο αυτών στοιχείων του ανθρώπου. Κάθε τί που 
συµβαίνει στο σώµα του ανθρώπου ανταποκρίνεται στο ενιαίο πρόσωπο και 
το ίδιο συµβαίνει και στον ψυχικό κόσµο του ανθρώπου. Όταν το σώµα 
πάσχει, ο άνθρωπος λέγει ότι «εγώ πάσχω». Το ίδιο, βέβαια, συµβαίνει και 
                                                             
104 Δηµητρακόπουλου Σοφοκλή, Ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, Αθήνα 1998, σ. 194. 
105 Γένεσις, α΄, 37. 
106  Πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, Ο Άγιος Νεκτάριος ως διδάσκαλος, σ. 141. 
107 Κείµενο από το εκκλησιαστικό Ίδρυµα Νεότητος και Οικογένειας Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών: Άγιος Νεκτάριος: Προστάτης των γυµναστών (πνευµατική και σωµατική άσκηση). 
108 Κείµενο από το εκκλησιαστικό Ίδρυµα Νεότητος και Οικογένειας Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών: Άγιος Νεκτάριος: Προστάτης των γυµναστών (πνευµατική και σωµατική 
άσκηση). 
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µε το πάθος της ψυχής «διά το ενιαίον πρόσωπον». Εποµένως και τα δύο 
στοιχεία ασθενούν και τα δύο υγιαίνουν µε την αλληλοεπίδραση του ενός 
επί του άλλου. Οπότε «ο άνθρωπος οφείλει να προνοήση υπέρ της 
ενισχύσεως αµφοτέρων». Το συµπέρασµα δε αυτού του σηµείου, κατά τον 
άγιο Νεκτάριο, είναι ότι «η άσκησις και η γυµνασία του τε σώµατος και του 
πνεύµατος, παντί εύ ειδότι τα περί αυτόν, εισί συµφυή καθήκοντα, 
επιβαλλόµενα αυτώ υπό της ιδίας φύσεως και του προορισµού του? διότι το 
µεν σώµα ευεκτούν υπηρετεί την ψυχή προθύµως και αόκνως, η δε ψυχή, 
ανεπτυγµένας έχουσα τας εαυτής δυνάµεις, σωφρονεί και υγιαίνει και τας 
του σώµατος δυνάµεις σωφρόνως χειρίζεται». Κατά τον άγιο Νεκτάριο όχι 
µόνον η ψυχική υγεία του ανθρώπου βοηθά το σώµα, αλλά και η σωµατική 
υγεία του ανθρώπου βοηθά στην υγεία της ψυχής»109. 
 
    Ακόµα ο Σεβασµιότατος υποστηρίζει πως «ύστερα από αυτήν την γενική 
τοποθέτησή του ο άγιος Νεκτάριος προχωρεί στο να υπογραµµίσει την 
αλήθεια ότι για την ανάπτυξη αµφοτέρων, δηλαδή της ψυχής και του 
σώµατος, χρειάζεται µεγάλη επιµέλεια και πρόνοια για να µη οδηγηθεί ο 
άνθρωπος στα άκρα. Μάλιστα, η πρόνοια και η άσκηση του σώµατος πρέπει 
να είναι λελογισµένη, διότι η υπερβολική άσκηση του σώµατος φθείρει την 
ψυχή. Γενικά «η άκρα προς το έν πρόνοια έσται αµέλεια προς το έτερον». 
Ιδιαιτέρως επιµένει στην φθορά που προξενεί στον άνθρωπο η υπερβολική 
άσκηση του σώµατος. Μια τέτοια υπερβολική άσκηση διαφθείρει κατά διπλό 
τρόπο την ψυχή. Ο πρώτος τρόπος είναι η έµµεση φθορά της ψυχής µε την 
ασθένεια, και ο δεύτερος τρόπος γίνεται µε την υπερβολική δύναµη του 
σώµατος, διότι η υπερβολική δύναµη του σώµατος «δυσκάθεκτον και 
δυσήλατον αυτό καθιστά και ανυπότακτον και θρασύ και προς τας της 
ψυχής διακελεύσεις απειθές». Και επειδή δεν εξασκείται στην περίπτωση 
αυτή και παράλληλη γυµνασία της ψυχής και κατά συνέπεια εκείνη 
ασθενεί, γι’ αυτό µια τέτοια υπερβολική γυµναστική και άθληση του 

                                                             
109 Απόσπασµα εισηγήσεως του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου 
Βλασίου κ. Ιεροθέου, στο δεύτερο Αθλητικό Συνέδριο / Ηµερίδα στελεχών Νεότητος, µε 
θέµα “Αθλητική και Πνευµατική Άσκηση, το σώµα στον Αθλητισµό και στην Ορθόδοξη 
Πνευµατικότητα”, που διοργάνωσε µε την ευθύνη της Συνοδικής Επιτροπής για τους 
Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και 
πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 27 Σεπτεµβρίου 2003 στο Διορθόδοξο Κέντρο της Ιεράς 
Μονής Πεντέλης.  
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σώµατος τού παρέχει «τό θράσος να επαναστατεί κατά του πνεύµατος και 
να ζητήσει να καθυποτάξει αυτό και υπαγάγει υπό το κράτος του».110 
      
     Ο Άγιος Νεκτάριος, λοιπόν, καθόρισε µε αυτόν τον τρόπο τον σκοπό 
της αθλήσεως, ο οποίος είναι να γίνει ο άνθρωπος µία ολοκληρωµένη 
οντότητα, στη συνέχεια υποστηρίζει πως η Πολιτεία θα πρέπει να 
µεριµνήσει και να ενδιαφερθεί  για την τέλεια αγωγή των νέων και το 
µεγαλείο του έθνους. Τέλος, τονίζει το σκοπό των Συλλόγων, που κατά 
τον Άγ. Νεκτάριο είναι η φιλία, η αδελφοποίηση, η αποµάκρυνση από την 
αντιζηλία, η ευγενής άµιλλα, η φιλοτιµία, η αποµάκρυνση από την αργία, 
τη χαυνότητα, την αµέλεια και κάθε κακία για να προετοιµάσουν άνδρες 
ισχυρούς για την υπεράσπιση της πατρίδας111. 
 
     Οι απόψεις του Αγίου Νεκταρίου Περί Γυµναστικής δίνουν στη 
σηµερινή εποχή απαντήσεις σε επίκαιρα ζητήµατα, βιοηθικά διλήµµατα 
κυρίως, που αφορούν το σώµα του ανθρώπου, το οποίο δε λειτουργεί 
µεµονωµένα, αλλά σε στενή συνάρτηση µε την ψυχή του. Είναι φανερό, 
πως δεν κρίνει αρνητικά τον αθλητισµό, αλλά κάνει θετικές προτάσεις, 
αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα αθλήσεως του σώµατος. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                             
110 Ίδια παραποµπή µε την προηγούµενη. 
111 Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου, Ενιαύσιον 2004, Ι. Μητρ. Ναυπάκτου 2005, σ. 268 
– 273. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ο Χριστιανός σε πολλά χωρία της Καινής Διαθήκης θεωρείται ως 
αθλητής, αγωνιστής, παλαιστής, που αγωνίζεται τον καλόν αγώνα της 
πίστεως. Σε όλη τη Λατρευτική πράξη οι Πατέρες της Εκκλησίας είναι οι 
αθλοφόροι του Κυρίου, που πότισαν τη γη µε το αίµα τους και το µαρτύριό 
τους χαρακτηρίζεται σαν άθληση. 

Όπως στα σωµατικά, η ύπαρξη του προπονητού παίζει καίριο ρόλο 
και στα πνευµατικά. Ο Χριστιανός χρειάζεται έναν πνευµατικό 
προπονητή, µύστη των µυστικών όλων των πνευµατικών αθληµάτων, για 
να µαθαίνει στην υπακοή και να αποκτήσει την πνευµατική γνώση.  

Συµπληρωµατικά, πνευµατική ζωή χωρίς πνευµατικό πατέρα και 
καθοδηγητή- και µάλιστα έµπειρο- δεν είναι δυνατόν να κατορθωθεί και ο 
ασκούµενος στα πνευµατικά παλαίσµατα Χριστιανός είναι πολύ εύκολο 
να πέσει σε πλάνη. Η προπόνηση προϋποθέτει προπονητή, στον οποίον ο 
αθλητής εµπιστεύεται την προετοιµασία του και γνωρίζει ότι του οφείλει 
τη νίκη του. Η ύπαρξη του προπονητή έχει µεγάλη σηµασία για την 
άθληση. Ο προπονητής γνωρίζει τη µέθοδο για να κάνει τον αθλητή να 
αποδώσει το καλύτερο. Όποιος µε τη βοήθειά του αγωνίζεται, στέφεται 
στο τέλος νικητής. 
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