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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Νικόλαο̋ Καμέα̋: Μια φιλοσοφική προσέγγιση στην έννοια του αγώνα με αφετηρία 

  το έργο του Friedrich, Vilhelm, Nietzsche, Ο αγών στον Όμηρο:   

  Αγώνα̋,  αθλητισμό̋ και εκπαίδευση. 

(Με την επίβλεψη του κ. Ευάγγελου, Αλμπανίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή) 

 

 Σκοπό̋ τη̋ παρούσα̋ εργασία̋, ήταν η παρουσίαση, η ανάλυση και η 

ερμηνεία του αγωνίζεσθαι, μέσα από την οντολογία και την αισθητική-στα πλαίσια 

του γενικότερου φιλοσοφικού στοχασμού του Φρειδερίκου Νίτσε (Friedrich, 

Nietzsche, 1884-1900)-επικεντρώνοντα̋, πιο συγκεκριμένα, στον τρόπο λειτουργία̋ 

του νιτσεϊκού αγώνα στον αθλητισμό και στην εκπαίδευση. Ο αγώνα̋, ω̋ έννοια και 

πρακτική, λαμβάνει στη φιλοσοφία του Νίτσε, ένα διαφορετικό νοηματικό 

περιεχόμενο, από αυτό που είθισται να του αποδίδεται ευρέω̋. Από την εποχή του 

Ομήρου έω̋ και σήμερα, έχει επικρατήσει η εννοιολόγηση του αγώνα ω̋ 

«συγκέντρωση για ανταγωνισμό ή για άμιλλα», ενώ για το Νίτσε, ο αγώνα̋, αποτελεί 

πρωτίστω̋ δομικό στοιχείο του κοσμικού γίγνεσθαι, που διατρέχει όλο το φάσμα των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η φυσική αυτή παρουσία του αγώνα, ωθεί διαρκώ̋ 

του̋ ανθρώπου̋ να ανταγωνίζονται ο ένα̋ τον άλλο, εντό̋ των ορίων του 

«επιτρεπτού», μετα-μορφώνοντα̋ έτσι, με τρόπο δημιουργικό, τα εγγενή ακραία 

επιθετικά ένστικτα του̋. Η φύση, μέσα από αυτό τον αέναο ανταγωνισμό, θέλει να 

επιτυγχάνει την ατελεύτητη παραγωγή των ανώτερων πνευματικών προτύπων ∙ των 

μεγαλοφυϊών. Η παραπάνω λειτουργία του αγώνα μελετήθηκε επίση̋ σε σχέση με 

την τέχνη, το κράτο̋ και την ηθική. Ακόμα, επιχειρήθηκε η ποιοτική σύγκριση, 

μεταξύ του κατά Νίτσε αγωνίζεσθαι και τη̋ σύγχρονη̋ «εξελιγμένη̋» μορφή̋ του 

επαγγελματικού αθλητικού ανταγωνισμού. Επιλογικά, παρουσιάστηκαν οι 

δυνατότητε̋ και οι προοπτικέ̋ πρακτική̋ αξιοποίηση̋ των συμπερασμάτων τη̋ εν 

λόγω φιλοσοφική̋ έρευνα̋. 

Λέξει̋ – Κλειδιά: Φιλοσοφία, Αγώνα̋, Αθλητισμό̋, Παιδεία, Ένστικτα.  
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ΑΒSTRACT 

Nikolaos Kameas: A philosophical approach to the notion of contest with springboard  

  the work of Friedrich Vilhelm Nietzsche, "Contest in Homer: Contest, 

  athletics and education." 

(Under the supervision of Evangelos Albanidis, Associate Professor) 

 

 The present dissertation aimed at presenting, analysing and interpreting 

αγωνίζεσθαι (contesting), through  ontology and aesthetics -within the framework of 

the general philosophical thinking of Friedrich Nietzsche, (1844-1900) - focusing, 

more specifically, on the way contest, according to Nietzsche, functions in athletics 

and education. In Nietzsche's philosophy, contest as a concept and practice, uptakes a 

different notional content than that which is widely attributed to it. Since the time of 

Homer hitherto, the notion of contest as "gathering for competition or rivalry" has 

prevailed, while for Nietzsche, contest primarily comprises a structural element of the 

cosmic evolving which goes through all the spectrum of human activities. This natural 

presence of contest, enduringly urges people to compete with others within the limits 

of "permissible", meta-morphosing, thus, in a creative way, their inborn, extremely 

agressive instincts. Through this perpetual competition, nature seeks to obtain the 

endless production of higher, or mental standards; the geniuses. The above function of 

contest, has been studied also in relation to art, state and ethics. Still, attempted a 

qualitative comparison between the contest by Friedrich Nietzsche and the modern 

“evolved” form of  professional sports competition. In the conclusion, the potential 

and perspectives of  practically utilizing the outcomes of the philosophical research at 

hand were presented. 

Key-Words: Philosophy, Contest, Athletics, Education, Instincts. 
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Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

            Η ζωή του Φρειδερίκου Νίτσε, ω̋ υπόβαθρο τη̋ φιλοσοφική̋ του σκέψη̋

 O Φρειδερίκο̋ Βίλχελμ Νίτσε (Friedrich Wilhelm Nietzsche,1844-1900) 

γεννήθηκε στο Ρόκεν, στην πρωσική επαρχία τη̋ Σαξονία̋, στι̋ 15 Οκτωβρίου του 

1844.Ο πατέρα̋ του Λουδοβίκο̋ Νίτσε, ήταν λουθηρανό̋ ιερέα̋, γιό̋ ιερέα και η 

μητέρα του κόρη λουθηρανού ιερέα. Από τη βιογραφία του ίδιου του Φρειδερίκου 

Νίτσε, τεκμηριώνεται, πω̋ ήταν τέκνο, εγγόνι και δισέγγονο ιερέων.
1
 Τα παιδικά του 

χρόνια σημαδεύτηκαν από το θάνατο του πατέρα του και του μικρού του αδελφού.

 Εκ του οικογενειακού του περιβάλλοντο̋, έλαβε από την παιδική του ηλικία, 

θρησκευτική, αλλά και μουσική παιδεία. Ο νεαρό̋ Νίτσε έδειξε ιδιαίτερη κλίση στη 

μουσική και συνέθεσε ο ίδιο̋ μουσικά κομμάτια. Όσον αφορά τι̋ σπουδέ̋ του, ο 

Νίτσε κέρδισε υποτροφία για τη σχολή Πφόρτα, στην οποία φοίτησαν και οι 

σπουδαίοι στοχαστέ̋, Νοβάλι̋ (Novalis, φιλολογικό ψευδώνυμο του Friedrich von 

Handenberg, 1772-1801), Φρίντριχ Σλέγκελ (Friedrich Schlegel, 1772-1829) και 

Γιόχαν Φίχτε (Johann Gottlieb Fichte, 1762- 1814). Oι επιδόσει̋ του υπήρξαν 

εξαιρετικέ̋, κυρίω̋ στα αρχαία ελληνικά και στα λατινικά, ταυτόχρονα όμω̋, 

εκδήλωσε και το πάθο̋ του για τη μουσική. Μότσαρτ (Wolfgang Amadeus 

Mozart,1756-1791) Χάιδν  (Franz Joseph  Haydn, 1732-1809), Σούμπερτ (Franz Peter 

Schubert,1797-1828) Μέντελσον (Felix Mendelson-Bartholdy 1809 - 1847) 

Μπετόβεν (Ludwig van Beethoven,1770-1827) και Μπάχ (Johann 

Sebastian Bach,1685-1750) έκαναν το νεαρό Νίτσε να οραματιστεί το μέλλον του στη 

μουσική. Έγραψε συνθέσει̋ για πιάνο, για ορχήστρα, καθώ̋ επίση̋ και τραγούδια.

 Ο Νίτσε συνέχισε τι̋ σπουδέ̋ του, στα αντικείμενα τη̋ θεολογία̋ και τη̋ 

κλασική̋ φιλολογία̋ στο πανεπιστήμιο τη̋ Βόννη̋. Εγκατέλειψε τη Βόννη για να 

ακολουθήσει τον αγαπημένο του καθηγητή Φρίντριχ Ρίτσλ (Friedrich, Vilhelm 

Ritschl) στη Λειψία. Ο Νίτσε,  στο Πανεπιστήμιο τη̋ Λειψία̋, παρουσίασε τι̋ 

πρώτε̋ του ερευνητικέ̋ εργασίε̋ και ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τη σκέψη 

                                                 

1. Μπενιέ, Ζαν, Μισέλ: Ιστορία τη̋ Νεωτερική̋ και Σύγχρονη̋ Φιλοσοφία̋. Καστανιώτη, Αθήνα 12001, 

σελ.437. 
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του μεγάλου Γερμανού φιλοσόφου Άρτουρ  Σοπενχάουερ (Arthur Schopenhauer, 

1788-1860). Σε ένα βιβλιοπωλείο, πήρε τυχαία στα χέρια του ένα αντίτυπο του έργου 

του Σοπενχάουερ, Ο Κόσμο̋ ω̋ Βούληση και ω̋ Παράσταση, το οποίο δεν άφησε  

στη θέση του πριν το διαβάσει ολόκληρο.
2 Η επιρροή που του ασκήθηκε ήταν τόσο 

μεγάλη,
 
ώστε μυήθηκε στον σοπενχαουερισμό,

3
 ο οποίο̋  επηρέασε το φιλοσοφικό 

του στοχασμό εν γένει, αλλά και ειδικότερα, καθώ̋ αποτέλεσε το έναυσμα για μια 

συστηματική ανάλυση τη̋ ύπαρξη̋ μέσα από ένα μεταφυσικά καλλιτεχνικό πρίσμα.

 Στη συνέχεια ο Νίτσε, στα πλαίσια των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο τη̋ 

Λειψία̋, παρουσίασε μελέτε̋ πάνω σε αρχαίου̋ Έλληνε̋ συγγραφεί̋ (Διογένη̋ 

Λαέρτιο̋, Αριστοτέλη̋, Σιμωνίδη̋ ο Κείο̋ κ. ά), στι̋ οποίε̋ ασχολήθηκε με τη 

σύλληψη του ρυθμού και του μέτρου στου̋ αρχαίου̋ Έλληνε̋, ανακαλύπτοντα̋ ένα 

διαφορετικό ρυθμό από αυτόν τη̋ Δύση̋. Έπειτα ο Γερμανό̋ φιλόσοφο̋ γνώρισε τον 

μεγάλο μουσικοσυνθέτη Ριχάρδο Βάγκνερ (Richard Wagner, 1813-1883), συνάντηση, 

η οποία αποτέλεσε σταθμό στη φιλοσοφική πορεία του Νίτσε. Οι σχέσει̋ του̋ είναι 

από την αρχή φιλικέ̋ και τελούν υπό την αιγίδα του Σοπενχάουερ, που κατά την 

κοινή του̋ άποψη, διέβλεψε την ουσία τη̋ μουσική̋.    

 Το 1869 απονεμήθηκε στο Νίτσε ο τίτλο̋ του διδάκτορα από το 

Πανεπιστήμιο τη̋ Λειψία̋. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο τη̋ Βασιλεία̋ τον εξέλεξε 

έκτακτο καθηγητή τη̋ κλασική̋ φιλολογία̋, μετά από μία διθυραμβικού τύπου 

εισήγηση του καθηγητή του Φρίντριχ Βίλχελμ Ριτσλ, που αφορούσε τη μοναδικότητα 

των δυνατοτήτων του Νίτσε. Οι συναντήσει̋ με τον Βάγκνερ συνεχίστηκαν αδιάκοπα 

σε ένα κλίμα πνευματική̋ ανάταση̋.
4
 Συνοψίζοντα̋, θα λέγαμε πω̋ το  δημιουργικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε η πρώιμη νιτσεϊκή σκέψη, ορίστηκε, κατά 

κύριο λόγο, από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, το Σοπενχάουερ και το Βάγκνερ.

                                                 

2. Kaufmann, Walter: Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist. Princeton University Press, New 

Jersey 31968, σελ.24.  
3. Πελεγρίνη̋, Θεοδόση̋: Λεξικό τη̋ Φιλοσοφία̋. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004, σελ.1201-02: Ω̋ 

σοπενχαουερισμό̋ ορίζεται το σύστημα φιλοσοφική̋ σκέψη̋ του Γερμανού φιλόσοφου Άρτουρ  
Σοπενχάουερ (Arthur Schopenhauer,1788- 1860), το οποίο διαπνέεται έντονα από το συναίσθημα τη̋ 

απαισιοδοξία̋. Σύμφωνα με τον Σοπενχάουερ (Schopenhauer), «η κυρίαρχη δύναμη στο σύμπαν είναι η 
βούληση, η οποία αποτελεί την ουσία του κάθε όντο̋  και προσδιορίζει τον τρόπο που αυτό φέρεται. Από 
τη γενική αυτή αρχή δεν εξαιρείται ούτε ο άνθρωπο̋. Οτιδήποτε και αν κάνει ο τελευταίο̋ αυτό̋ είναι 
προϊόν τη̋ βούλησή̋ του, η οποία, ω̋ η πηγή κάθε πράξη̋ η ενέργειά̋ του, καθίσταται η πηγή τη̋ 
αξεπέραστη̋ δυστυχία̋ του». Η  θλίψη, συνίσταται για το Σοπενχάουερ  (Schopenhauer), στην εγγενή 
αδυναμία ικανοποίηση̋ των επιθυμιών του ανθρώπου, ο οποίο̋ διαρκώ̋ βούλεται, μένοντα̋ τελικά 

μονίμω̋ ανικανοποίητο̋ και κατ’ επέκταση δυστυχή̋.  
4. Μπενιέ: Ιστορία, σελ.439.  
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 Εντό̋ τη̋ παραπάνω συνθήκη̋, το 1872, ο Νίτσε εξέδωσε το πρώτο του έργο 

με τίτλο: Η γέννηση τη̋ τραγωδία̋ από το πνεύμα τη̋ μουσική̋, το οποίο αφιέρωσε 

στο Βάγκνερ. Στο πρωτόλειο αυτό συγγραφικό του πόνημα, το οποίο αποτέλεσε μία 

από τι̋ πηγέ̋, πάνω στι̋ οποίε̋ στηρίχτηκε και η παρούσα έρευνα, κυρίω̋ όσον 

αφορά τη νιτσεϊκή θέαση τη̋ ζωή̋, του ανθρώπου και τη̋ ύπαρξη̋ γενικότερα, ο 

Νίτσε υποστήριξε πω̋ υπάρχει σχέση ανάμεσα στο βαγκνερικό μουσικό δράμα και 

την αρχαία ελληνική τραγωδία, γεγονό̋, που καθιστά τη μουσική του Βάγκνερ ικανή 

να οδηγήσει στην αναγέννηση τη̋ τραγωδία̋. Κοινό στοιχείο στα δύο 

καλλιτεχνήματα, η εσωτερική, εκστατική διονυσιακή κατάσταση, που υπερβαίνει 

κάθε παρηκμασμένη ηθική και αισθητική, δημιουργώντα̋ έναν καλλιτεχνικό 

μεταφυσικό δίαυλο σύνδεση̋ με τα βάθη του όντο̋.     

 Σύμφωνα με το συγγραφέα τη̋ γέννηση̋ τη̋ τραγωδία̋ από το πνεύμα τη̋ 

μουσική̋, Νίτσε, οι δύο καλλιτεχνικέ̋ τάσει̋, οι οποίε̋ συνυπάρχουν στην τραγωδία, 

το διονυσιακό, που εκφράζει την πρωτόγονη ορμή και την έννοια του βάθου̋ και το 

απολλώνιο, που παριστά την αρμονία και τη φαινομενικότητα, αποτελούν ουσιαστικά  

πρωταρχικέ̋ κοσμικέ̋ δυνάμει̋, με βάση τι̋ οποίε̋ ο κόσμο̋ μπορεί να κατανοηθεί 

και να δικαιωθεί-δικαιολογηθεί αισθητικά. Για το Νίτσε λοιπόν αυτή̋ τη̋ περιόδου, 

η τέχνη και συγκεκριμένα η μουσική, υπάρχει πριν από οτιδήποτε, προέχει ακόμα και 

τη̋ φιλοσοφία̋. Πρόκειται για την αναγωγή τη̋ τέχνη̋ σε μεταφυσικό επίπεδο, 

καθώ̋ εδώ η μουσική, δεν είναι σημαίνον, αλλά οντολογική δυνατότητα.
5
 Η 

παραπάνω εν τω βάθει οντολογική προσέγγιση από το Νίτσε, πραγματώθηκε διά τη̋ 

ανάλυση̋ του πολιτισμού των  αρχαίων Ελλήνων. Ο φιλόσοφο̋ δεν έπαψε ποτέ να 

θαυμάζει του̋ Έλληνε̋, κυρίω̋ για την πρότυπη αισθητική του̋ άποψη, καθώ̋ 

ήξεραν να συνδυάζουν το απεριόριστο (διονυσιακό) και τη μορφή (απολλώνιο).
6 

                                                 

5. Βέικο̋, Θεόφιλο̋: Nietzsche: μια μεταφυσική τη̋ τέχνη̋. Θεσσαλονίκη 11970, σ.59. & Πελεγρίνη̋: 

Λεξικό, σελ.435: Ο  Βέικο̋, Θεόφιλο̋, αναλύοντα̋ τι̋ νιτσεϊκέ̋ απόψει̋ για την τέχνη και ειδικότερα 

την μουσική αναφέρει πω̋: «….η μουσική είναι το σύμβολο τη̋ συνεχού̋ δημιουργία̋, η οποία 
λαμβάνει χώρα μέσα στον κόσμο… γίνεται οντολογική κατηγορία και συνδέεται με το ίδιο το βάθο̋ του 
όντο̋». Έτσι, αν λάβουμε υπόψη, σύμφωνα με τον Πελεγρίνη, Θεοδόση πω̋ το αντικείμενο τη̋ 

οντολογία̋, ω̋ βασικού τομέα τη̋ φιλοσοφική̋ σκέψη̋, έχει να κάνει με τη «μελέτη τη̋ έννοια̋ του 
όντο̋ και τη̋ ουσία̋ των πραγμάτων» και με δεδομένη, από το Βέικο, την αναγωγή τη̋ μουσική̋ σε 

«οντολογική κατηγορία», καταλήγουμε στο συμπέρασμα πω̋ κατά το Νίτσε, η μουσική μπορεί να 

παρέχει δυνατότητε̋ βιωματική̋ κατανόηση̋ τη̋ αέναη̋ κοσμική̋ ανα-δημιουργία̋, χάρη, εκτό̋ των 

άλλων, στα στοιχεία τη̋ κίνηση̋ και τη̋ ρυθμικότητα̋, που ενυπάρχουν σύμφυτα στην ίδια (μουσική), 
όπω̋ και σε κάθε γίγνεσθαι (άρα και στο κοσμικό γίγνεσθαι). Η μετοχή του ατόμου στη μουσική και 

την ουσία̋ τη̋, δύναται να τον οδηγήσει στην επί-γνωση τη̋ οντολογική̋ του κατάσταση̋. 
6. Μπενιέ: Ιστορία, σελ.451.  
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 Το πρώτο αυτό νιτσεϊκό έργο (Γέννηση τη̋ τραγωδία̋) έγινε δεκτό από του̋ 

κύκλου̋ τη̋ διανόηση̋ τη̋ εποχή̋ με ακραίε̋ αντιδράσει̋, είτε θετικέ̋, είτε, κυρίω̋ 

λόγω προσέγγιση̋ του θέματο̋ φιλολογικά και ιστορικά και όχι φιλοσοφικά, 

αρνητικέ̋.
7
 Στη συνέχεια,  διάφορα  γεγονότα  οδήγησαν τη σχέση μεταξύ του Νίτσε 

και του Βάγκνερ σε πλήρη ρήξη. Από κει και πέρα ο Νίτσε άσκησε σκληρή κριτική 

στον Βάγκνερ, η οποία εκφράστηκε αρχικά στο έργο του: Ανεπίκαιροι στοχασμοί,8 

όπου ο φιλόσοφο̋ με σαφήνεια στράφηκε κατά τη̋ σημαντικότητα̋ του γερμανού 

μουσικοσυνθέτη όσον αφορά τα μελλοντικά δρώμενα
 
τη̋ τέχνη̋. Ακολούθω̋ τον 

κατηγόρησε ω̋ χριστιανό
9
 και ω̋ ρομαντικό,

10
 δύο χαρακτηρισμοί με ιδιαίτερα 

αρνητική χροιά για τον τρόπο σκέψη̋ του Γερμανού φιλοσόφου, για τον οποίο  ο 

χριστιανισμό̋ και ο ρομαντισμό̋ αποτελούν δύο από του̋ στυλοβάτε̋ τη̋ 

παρακμή̋.
11

          

 Εν τω μεταξύ, η υγεία του φιλοσόφου ακολούθησε φθίνουσα πορεία. 

Κεφαλαλγίε̋, ναυτίε̋ και πόνοι στα μάτια τον εμπόδιζαν να ανταποκριθεί στα 

καθηγητικά του καθήκοντα και τον οδήγησαν σε πρόωρη συνταξιοδότηση από το 

Πανεπιστήμιο τη̋ Βασιλεία̋. Από τότε και έπειτα έζησε για μια δεκαετία σε διάφορα 

μέρη, επιδιδόμενο̋, παρά την κλονισμένη του υγεία, στη συγγραφική  

δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια των περιηγήσεών του, ο Νίτσε, συνέγραψε το 

                                                 

7. Silk, Michael Stephen and Stern, Joseph Peter: Nietzsche on tragedy. Cambridge University Press, 
Cambridge 11981, p.90-107. 
8. Νίτσε, Φρίντριχ, Βίλχελμ: Ανεπίκαιροι στοχασμοί. Εκδοτική, Θεσσαλονίκη 1996, σελ.311-13.  
9. Deleuze,  Gilles: O Νίτσε και η Φιλοσοφία. Πλέθρον, Αθήνα 2002,σ.29  
10.Νίτσε, Φρίντριχ, Βίλχελμ: Η περίπτωση Βάγκνερ-Νίτσε εναντίον Βάγκνερ. Εκδοτική, Θεσσαλονίκη     

1996,σ.90.           
11.Νίτσε, Φρίντριχ, Βίλχελμ: Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα. Νησίδε̋, Θεσσαλονίκη 1998,σ.15-18 & 

Νίτσε, Φρίντριχ, Βίλχελμ: Η περίπτωση Βάγκνερ-Νίτσε εναντίον Βάγκνερ. Εκδοτική, Θεσσαλονίκη  

1996,σ.90: Κατά το Νίτσε, όλη η παρηκμασμένη κουλτούρα του δυτικού πολιτισμού, η θρησκεία, η 

ηθική, η πολιτική, η επιστήμη, έχουν ω̋ κοινό υπόβαθρο την κυριαρχία τη̋ αρνητική̋ θέληση̋ και του 

μηδενισμού. Με τι̋ δύο παραπάνω έννοιε̋ (μηδενισμό και αρνητική θέληση), ο Νίτσε ορίζει την με 

διάφορου̋ τρόπου̋,  απαξίωση τη̋ «εδώ» ζωή̋ και τη̋ ίδια̋ τη̋ ενθάδε ύπαρξη̋. Σε κάθε έκφραση 
του δυτικού πολιτισμού, υποβόσκει μια τάση καταστολή̋ τη̋ αυθόρμητη̋ δημιουργική̋ θέληση̋, η 

οποία εκδηλώνεται αμέσω̋ ή εμμέσω̋, καθώ̋ και μία ταυτόχρονη δυναμική επικράτηση̋ τη̋ 

μηδενιστική̋, καταστροφική̋ θέληση̋. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, είτε στη θρησκεία, με την 

ανάδειξη υπερβατικών-υπερ-αισθητών αξιών ενό̋ άλλου κόσμου, ενώπιον του οποίου η επίγεια ζωή 

είναι κατώτερη̋ σημασία̋, είτε στην ρομαντική τέχνη, όπου μέσω τη̋ έντονη̋ εκφραστικότητα̋, 

δημιουργείται μια ψευδεπίγραφη συνθήκη άλλοτε  υψηλότητα̋, άλλοτε μεγαλοπρέπεια̋, αλλά, ενίοτε 
και παρουσίαση̋ του φρικτού, που στο σύνολό τη̋ δεν είναι τίποτα άλλο, παρά μια πλάνη, μια 

αρρώστια, που τελικώ̋ οδηγεί στην παρακμή, αφού επ’ ουδενί δεν προάγει τη θετικότητα και τη 

δυνατότητα αληθινού βιώματο̋ τη̋ ύπαρξη̋, αλλά δημιουργεί ένα status επιδέξια̋ καταστολή̋ τη̋ 

θέληση̋ για δημιουργία, την οποία καταφέρνει να εγκλωβίσει στο πλέγμα ενό̋ λεπτεπίλεπτου 

λυρισμού.   
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κύριο μέρο̋ του έργου του, δημιουργώντα̋ σε τέτοιο βαθμό, ώστε δεν είναι 

υπερβολή να ειπωθεί, πω̋ ζούσε για να γράφει και πέθανε γράφοντα̋. Στι̋ 3 

Ιανουαρίου 1889 καταρρέει πνευματικά. Έζησε τα επόμενα δέκα χρόνια, βαριά 

άρρωστο̋ με κρίσει̋ παραφροσύνη̋, ώσπου  κατέληξε την 25η Αυγούστου 1900.    

 Το ερευνητικό ενδιαφέρον τη̋ μελέτη̋     

 Την παρούσα έρευνα απασχόλησαν κατά βάση τα κείμενα τη̋ πρώτη̋ 

περιόδου του Νίτσε μεταξύ του 1871-76
12

 : Το κράτο̋ στου̋ Έλληνε̋, Ο Αγών στον 

Όμηρο,13
 Η φιλοσοφία στην τραγική εποχή των Ελλήνων, Η γέννηση τη̋ τραγωδία̋, 

προεξάρχοντο̋ του κειμένου Ο Αγών στον Όμηρο, στο οποίο ο φιλόσοφο̋ 

παρουσιάζει και αναλύει τον αγώνα ω̋ έννοια και πρακτική με έναν τρόπο που 

υπερβαίνει τα πολιτιστικά και ιστορικά δεδομένα. Η νιτσεϊκή προσέγγιση στον αγώνα 

είναι οντολογική-αισθητική,
14

 δεν καταργεί την ιστορικότητα, την διατρέχει με όχημα 

την ίδια τη σκέψη του φιλοσόφου ω̋ ιστορικό γεγονό̋, καθώ̋ και με τι̋ πλείστε̋ 

αναφορέ̋ σε κείμενα τη̋ αρχαία̋ ελληνική̋ γραμματεία̋, αλλά σε ένα «άλλο», 

                                                 

12. Βεΐκο̋: Nietzsche,σελ.26.Ο Βεΐκο̋, παρά το γεγονό̋ πω̋ θεωρεί ότι η φιλοσοφία του Νίτσε είναι 

απολύτω̋ αντισυμβατική και ω̋ εκ τούτου δεν είναι δυνατό να ενταχθεί σε οιοδήποτε εξελικτικό, 

συστηματικό, μεθοδολογικό, κομφορμιστικό ακαδημαϊκό στερεότυπο, (επιχειρηματολογεί σθεναρά επ’ 

αυτού), προτείνει μάλλον για λόγου̋ πρακτικότητα̋ μια ιστορική διάκριση των «περιόδων» του έργου 
του Νίτσε : Πρώτη περίοδο̋ (1871-76): Κείμενα για την Ελλάδα, Η γέννηση τη̋ τραγωδία̋, Ανεπίκαιροι 
Στοχασμοί, Δεύτερη περίοδο̋ (1876-82): Ανθρώπινο πολύ ανθρώπινο-Χαραυγή-Χαρούμενη Επιστήμη I-
IV, Τρίτη περίοδο̋ (1883-1888): Τάδε έφη Ζαρατούστρα- Πέραν του Καλού και του Κακού- Η 
χαρούμενη επιστήμη V –Γενεαλογία τη̋ ηθική̋-Η περίπτωση Wagner-Το λυκόφω̋ ων Ειδώλων- Ο 
Αντίχριστο̋-Ecce Homo-Nietzsche εναντίον Wagner. Mια διαφορετική ταξινόμηση των συγγραφικών 

περιόδων του Νίτσε παρουσιάζεται στο Salomé, Lou Andreas: Fr. Nietzsche in seinen Werken, 
Φρανκφούρτη 1983, 11894, σελ.75 κ. ε.   
13. Νίτσε, Φρίντριχ, Βίλχελμ: Κείμενα για την Ελλάδα, Βάνια̋, Θεσσαλονίκη, 2008:Πρέπει να 

επισημανθεί, πω̋ τα δύο κείμενα του Νίτσε, Ο αγών στον Όμηρο και Το κράτο̋ στου̋ Έλληνε̋, 

βρίσκονται στο βιβλίο-συλλογή έξι κειμένων, τη̋ πρώτη̋ δημιουργική̋ περιόδου του Γερμανού 

φιλοσόφου, με τον γενικό τίτλο Κείμενα για την Ελλάδα. Έχει επικρατήσει, πιο συγκεκριμένα, η 
περίοδο̋ αυτή τη̋ νεότητα̋ του Νίτσε,  να ονομάζεται και «περίοδο̋ τη̋ Βασιλεία̋» (1870-1873). 
14. Πελεγρίνη̋: Λεξικό, σελ 26 & Νίτσε, Φρίντριχ, Βίλχελμ: Η γέννηση τη̋ τραγωδία̋, Εκδοτική, 

Θεσσαλονίκη 1998,σελ.56: Η αισθητική και η οντολογία, αποτελούν δύο από του̋ παραδοσιακού̋, 

βασικού̋ κλάδου̋ τη̋ φιλοσοφία̋. Κατά τον Πελεγρίνη, Θεοδόση, «αντικείμενο τη̋ αισθητική̋ είναι 
τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν από την επαφή μα̋ με τα πράγματα, που μα̋ προκαλούν ένα ιδιαίτερο 
συναίσθημα ικανοποίηση̋- την αισθητική απόλαυση. Τέτοια πράγματα είτε υπάρχουν στη φύση, είτε τα 
δημιουργεί ο άνθρωπο̋ μέσω τη̋ τέχνη̋». Με βάση το γεγονό̋, πω̋ για το Νίτσε, όλο̋ ο κόσμο̋ είναι 

ένα αισθητικό φαινόμενο και μόνον ω̋ τέτοιο μπορεί να βιωθεί και να αναλυθεί, αλλά  λαμβάνοντα̋ 

υπόψη και την γενικότερη παραδοχή, πω̋ η οντολογία ερευνά το εσώτερο κοσμικό βάθο̋, 

οδηγούμαστε, αναπόφευκτα, σε μία ευρύτερη φιλοσοφική σύμπλευση των όρων αισθητική και 

οντολογία, όσον αφορά το νιτσεϊκό τρόπο σκέψη̋. Έτσι, ο  αγώνα̋, εντάσσεται, ω̋ βασικό στοιχείο 

του κοσμικού γίγνεσθαι,  εντό̋ του πλαισίου που ορίζεται: α) από τη συγκινησιακή μα̋ σχέση,  ω̋ 
υποκείμενων, με τα πράγματα, ουσιαστικά δηλαδή, σύμφωνα με το Νίτσε, με την ίδια την ύπαρξη - 

αισθητική, και β) από την ταυτόχρονη αναζήτηση τη̋ βαθύτερη̋ ουσία̋ τη̋ παραπάνω συνθήκη̋-

οντολογία.  
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μεταφυσικό επίπεδο, την υπερβαίνει φέρνοντα̋ στην επιφάνεια αρχέγονα στοιχεία 

τη̋ ύπαρξη̋, αφενό̋ διηνεκώ̋ κείμενα και αφετέρου εκτό̋ του παραδεδομένου 

συμβατικά χρονικού και ιστορικού πλαισίου.
15

 Ακριβώ̋, η οντολογική αυτή 

προσέγγιση στον αγώνα και ο τρόπο̋ λειτουργία̋ του κατά Νίτσε «αγωνίζεσθαι» στι̋ 

ανθρώπινε̋ δραστηριότητε̋, τον αθλητισμό και την εκπαίδευση συγκεκριμένα, μια 

κατεύθυνση σκέψη̋ δηλαδή, η οποία βρίσκεται εκτό̋ οποιασδήποτε ηθική̋, 

πολιτιστική̋, εθνολογική̋ ή άλλη̋ συνήθου̋ οριοθέτηση̋, αποτέλεσε και το 

ιδιαίτερο ποιοτικό χαρακτηριστικό που κατέστησε την πραγμάτωση τη̋ παρούσα̋ 

έρευνα̋ ενδιαφέρουσα.   

 Νιτσεϊκή υπαρξιακή θεωρία και  αγών     

 Για να γίνει κατανοητή η παρουσίαση τη̋ αρχιτεκτονική̋ δομή̋ και τη̋ 

λειτουργία̋ του αγώνα, σύμφωνα με το Νίτσε, είναι αναγκαίο, να ενταχθεί ο αγώνα̋ 

στο ευρύτερο πλαίσιο τη̋ νιτσεϊκή̋ υπαρξιακή̋ θεωρία̋, η οποία θεάται τη ζωή, τον 

άνθρωπο, το ον, μέσα από ένα αισθητικά μεταφυσικό πρίσμα. Έτσι, ο Νίτσε, 

παρουσιάζει στη Γέννηση τη̋ τραγωδία̋ τον κόσμο ω̋ ένα έργο τέχνη̋,
16

 όπου 

δομικά στοιχεία τη̋ ύπαρξη̋ που σχετίζονται με το χαώδε̋, εμφανίζονται στην τέχνη 

μέσω ενό̋ αέναου επιγονισμού. Το πνεύμα τη̋ αρμονία̋ που συμβολίζεται στην 

τέχνη με τον Απόλλωνα, πρέπει να νοηθεί σε σχέση με τη δυναμική τη̋ αρχέγονη̋ 

ορμή̋, που προσωποποιείται στο Διόνυσο. Η ρωμαλέα ομορφιά τη̋ αρχαία̋ 

ελληνική̋ τέχνη̋, περιέχει σε κάθε μορφή τη̋, πρωτόγονε̋, δυνητικά καταστροφικέ̋ 

και δημιουργικέ̋ δυνάμει̋, που συνυπάρχουν με το μέτρο και τη γαλήνη. Δε μιλούμε 

απλώ̋ για τύπου̋ τέχνη̋ ή πολιτισμού, αλλά για τη δυνατότητα βιώματο̋, με τρόπο 

αυθεντικό, τη̋ ίδια̋ τη̋ ύπαρξη̋. H τέχνη, ω̋ η μεταφυσική ενέργεια τη̋ ζωή̋ και 

του κόσμου, πραγματώνεται με τη δυαδική συμβολική του διονυσιακού και του 

απολλώνιου. Δεν πρόκειται μόνο για καλλιτεχνικέ̋ κατηγορίε̋ αλλά για δυνάμει̋ με 

φιλοσοφική δομή, που παριστούν ακριβώ̋ την ουσία τη̋ τέχνη̋, αντανακλώντα̋ έτσι 

τη βαθύτερη εικόνα του κόσμου.
17

        

                                                 

15. Bollnow, Otto Friedrich: Φιλοσοφική Παιδαγωγική. Γρηγόρη, Αθήνα 1986,σελ 87: «ο χρόνο̋ δεν 
είναι ρεύμα  που κυλάει σταθερά …έχει μέσα του μια δική του διάρθρωση και μάλιστα τέτοια, που δεν 
εξαρτάται κυρίω̋ από τον άνθρωπο, αλλά βασίζεται στο ίδιο το γίγνεσθαι… δεν πρόκειται μόνο για την 
τάξη τη̋ χρονική̋ διαδοχή̋»    
16. Νίτσε, Φρίντριχ, Βίλχελμ: Η γέννηση τη̋ τραγωδία̋. Εκδοτική, Θεσσαλονίκη 1998,σελ.56. «Ο 
κόσμο̋ μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο ω̋ αισθητικό φαινόμενο». 
17. Νίτσε, Φρίντριχ, Βίλχελμ: Η γέννηση τη̋ τραγωδία̋. Νησίδε̋, Θεσσαλονίκη 22005,σελ.64. 
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 Μιλώντα̋ ο Νίτσε για το διονυσιακό και το απολλώνιο, δεν παρουσιάζει μόνο 

δύο αισθητικέ̋ κατηγορίε̋, αλλά παραθέτει τι̋ δύο σημαίνουσε̋ οντολογικέ̋ 

δυνάμει̋ που συνδέονται από τη μια με το γαλήνιο, το αρμονικό, το συγκρατημένο 

(απολλώνιο) και από την άλλη με το βάρβαρο, το χαώδε̋, το επιθετικό (διονυσιακό) 

και ορίζουν επί τη̋ ουσία̋ την ύπαρξη. Η τέχνη δύναται να μορφοποιήσει αυτέ̋ τι̋ 

δυνάμει̋ και να παράξει την προνομιακή συνθήκη συνύπαρξή του̋, το τραγικό,18 όπου 

επιτυγχάνεται και η κορύφωση του όντο̋, καθώ̋, ενώ έχουμε την πλήρη 

ενεργοποίηση των δημιουργικών τάσεων, παράλληλα οι επιθετικά καταστροφικέ̋ 

δυνάμει̋ τείνουν να «χαλιναγωγηθούν» διά τη̋ μορφή̋, τη̋ κίνηση̋ και του ρυθμού, 

χωρί̋ να καταργούνται (πράγμα φυσικά α-δύνατο καθώ̋ πρόκειται για εγγενή 

στοιχεία του όντο̋). Κάτι ανάλογο (τιθάσευση των καταστροφικών δυνάμεων, μέσω 

όμω̋ τη̋ στράτευσή̋ των για την προάσπιση, παραγωγή και προαγωγή των 

ανώτερων οντολογικά τύπων ύπαρξη̋, των μεγαλοφυϊών),
19

 όπω̋ θα δούμε 

παρακάτω, μπορεί να επιτευχθεί χάρη στην ευεργετική  δράση του ανταγωνισμού και 

σε άλλε̋ εκδηλώσει̋ τη̋ ανθρώπινη̋  φύση̋, όπω̋ η άθληση και η εκπαίδευση.  

 Έχοντα̋ λοιπόν παρουσιάσει το πρίσμα μέσα από το οποίο θεάται ο Νίτσε τον 

κόσμο, προσεγγίζουμε την έννοια του αγωνίζεσθαι στην αρχαία ελληνική κουλτούρα. 

Ο  αγώνα̋, όπω̋ παρουσιάζεται από το Νίτσε, έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τη̋ 

τραγωδία̋, υπό την έννοια ότι είναι ένα ισορροπημένο σύνθετο σκληρή̋ και 

βάρβαρη̋ έλλειψη̋ μέτρου και μετρημένου και δημιουργικού δυναμισμού. Ο  αγών 

(ανταγωνισμό̋), επιτρέπει, όπω̋ ο Απόλλων (ο θεό̋ του μέτρου και του ορίου), να 

μην εξουδετερώνεται η πρωτόγονη ορμή και η δημιουργικότητα των ατόμων, αλλά 

να διατηρούνται αυτά αμοιβαίω̋ μέσα στα όρια του ορθού μέτρου. Άρα, εξακολουθεί 

να υφίσταται το διονυσιακό στοιχείο τη̋ ζώσα̋ και απελευθερωτική̋ ενόρμηση̋,
20

 

«ελέγχοντα̋» όμω̋, τρόπον τινά, την καταστροφική τη̋ διάσταση.
21

 Στον πυρήνα του 

αγώνα βρίσκεται το αρχέγονο πολεμικό ένστικτο, το οποίο όταν δεν εκφαίνεται στη 

χωρί̋ περιορισμού̋ βιαιότητα των μαχών, διαμορφώνεται μέσα στην κοινωνία σε 

                                                 

18. Νίτσε: Γέννηση, σελ.76 :«Πρέπει να κατανοήσουμε  την ελληνική τραγωδία ω̋ το διονυσιακό χορό 
που εκφορτίζεται ακατάπαυστα σε έναν απολλώνιο κόσμο εικόνων».  
19.Νίτσε, Φρίντριχ, Βίλχελμ, Κείμενα για την Ελλάδα. Βάνια̋. Θεσσαλονίκη 12008, σελ.114 & 239. 
20. Μπαμπινιώτη̋, Γιώργο̋: Λεξικό τη̋ Νέα̋ Ελληνική̋ Γλώσσα̋, Κέντρο Λεξικολογία̋, Αθήνα 
22002,σελ.614: Ο όρο̋ ενόρμηση, προέρχεται εκ του αρχαίου ρήματο̋ ἐνορμῶ που σημαίνει 

καταλαμβάνω κάποιον/κάτι, κυριεύω, και αφορά την ενστικτώδη τάση του υποκειμένου για δράση. 
21. Νίτσε: Κείμενα, σελ.239. 
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πολιτική ενόρμηση για τη δημιουργία και διαφύλαξη του κράτου̋,
22

 εντό̋ του οποίου 

και μέσω του συνεχού̋ ανταγωνισμού, ατομικού και συλλογικού, γεννώνται  

ατελεύτητα  οι ανώτεροι  τύποι ύπαρξη̋, οι μεγαλοφυΐε̋.
23

Η παραγωγή μεγαλοφυϊών 

είναι και ο πραγματικό̋ οντολογικό̋
24

 σκοπό̋ του αγώνα και κατ’ επέκταση τη̋ 

κρατική̋ κοινωνία̋, καθώ̋ το βλέμμα του Νίτσε είναι στραμμένο, μέσα από την 

πολιτικο-κοινωνική αυτή ανάλυση, στην υπέρβαση τη̋ υπαρξιακή̋ συνθήκη̋ του 

ανθρώπου, υπέρβαση, η οποία έχει εναργώ̋ αισθητικό χαρακτήρα, αφού για τον 

Νίτσε ο άνθρωπο̋ στην ουσία του είναι μια γέφυρα που πρέπει να ξε-περαστεί ∙ και 

αυτό είναι θέμα ύφου̋.
25

        

 Ακριβώ̋, αυτά τα ανώτερα οντολογικά πρότυπα (μεγαλοφυΐε̋), είναι προ̋ 

αυτή την κατεύθυνση (οντολογική εξύψωση) και είναι σύμφυτη υποχρέωση όλων των 

υπολοίπων ατόμων
26

 σε κάθε εκδήλωσή του̋, να αγωνίζονται προκειμένου 

διατηρηθεί το κράτο̋ και να αναδειχθούν τα μεγαλειώδη και σπουδαία αυτά όντα. 

Ομοίω̋ οφείλουν να αγωνίζονται μεταξύ του̋ και οι μεγαλοφυΐε̋, διασφαλίζοντα̋ 

την απρόσκοπτη παραγωγή του̋ μέσω του ανταγωνισμού του̋.
27

    

 Έτσι, ο ανταγωνισμό̋ εμπεριέχει  το πολεμικό ένστικτο, διαμορφωμένο σε 

ασυνείδητη τάση για τη διαφύλαξη του κράτου̋, ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλε̋ 

συνθήκε̋  για την παραγωγή μεγαλοφυΐα̋. Αυτό̋ είναι και ο λόγο̋ που ο αγώνα̋ 

ενυπάρχει δομικά, κατά το Νίτσε, στην ανθρώπινη ύπαρξη  και εκφράζεται δυναμικά 

σε όλε̋ τι̋ μορφέ̋ των δραστηριοτήτων του ατόμου. Η πολεμική ορμή, εγγενώ̋ 

υφιστάμενη στον οντολογικό γενετικό κώδικα δεν καταργείται, αλλά μετα-

μορφώνεται σε μια ανάλογη̋ δυναμική̋ ενόρμηση, αυτή τη φορά όχι για 

                                                 

22. Νίτσε: Κείμενα, σελ.98. 
19.  Νίτσε: Κείμενα, σελ.99. & σελ.114.   
24. Νίτσε: Γέννηση, σελ.64 & 76 & Νίτσε: Κείμενα, σελ.114 & 239:   Κατά το Νίτσε (Nietzsche), η 
λειτουργία του αγώνα, είναι προσανατολισμένη στην αναβάθμιση του όντο̋, καθώ̋ ο ανταγωνισμό̋ 

προάγει, μέσω τη̋ δημιουργία̋ μεγαλοφυϊών, το ίδιο το ον. Οι μεγαλοφυΐε̋ λοιπόν, δεν αποτελούν 

απλώ̋ τι̋ ανθρώπινε̋ εκείνε̋ υπάρξει̋, που θα ξεχωρίσουν δρώντα̋ μέσα στην κοινωνία, αλλά 

πρόκειται για τι̋ κατά καιρού̋ υποστασιοποιημένε̋ μεταβάσει̋ τη̋ ουσία̋ του όντο̋ σε υψηλότερα 

επίπεδα του πραγματικού. Έτσι «ωθείται» η ύπαρξη σε μια ανοδική πορεία δημιουργία̋, ασφαλιστική 

δικλείδα τη̋ οποία̋ αποτελεί  ο αγώνα̋. Αυτό̋ είναι και ο αληθινό̋ σκοπό̋ του αγώνα ∙ ο 
οντολογικό̋.  
25. Νίτσε, Φρίντριχ, Βίλχελμ: Η γέννηση τη̋ φιλοσοφία̋ στα χρόνια τη̋ ελληνική̋ τραγωδία̋. Μάρη & 

Κορόντζη, Αθήνα 31975,σελ.16.(Από εδώ και εξή̋ ο τίτλο̋ του έργου εν συντομία, Νίτσε: Χρόνια). 
26. Νίτσε: Κείμενα,  σελ.100: Οι πολίτε̋ δρουν και λειτουργούν μέσα στο κράτο̋, χωρί̋ να έχουν οι 

ίδιοι συνείδηση, πω̋ προάγουν την παραγωγή των μεγαλοφυϊών. Πρόκειται για μία απόλυτα  

ενστικτώδη  διαδικασία.   
27. Νίτσε: Κείμενα, σελ.114, 240 & 115: «…μεγαλοφυΐε̋, οι οποίε̋ παρακινούν η μία την άλλη σε δράση, 
μένοντα̋ συγχρόνω̋ μέσα στα όρια του μέτρου… οι μεγαλοφυΐε̋ κεντρίζουν η μία την άλλη… κάθε 
χάρισμα πρέπει αναγκαστικά να αναπτυχθεί μέσα στον αγώνα» 
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καταστροφή, αλλά για κράτο̋. Οι γενεσιουργέ̋ αιτίε̋ αυτή̋ τη̋ τάση̋ για 

δημιουργία κράτου̋, διαφεύγουν των συμβατικά εννοούμενων λειτουργιών τη̋ 

συνείδηση̋, καθώ̋, αντιληπτό από τα άτομα, γίνεται το φαινομενικό τη̋ (ενόρμηση̋) 

αποτύπωμα, δηλαδή η έκφανση του εσώτερου ενστίκτου του ανταγωνισμού σε 

διάφορα επίπεδα, όπω̋ στο αθλητικό,
28

 εκπαιδευτικό,
29

 κοινωνικό, μορφωτικό, 

καλλιτεχνικό κλπ.          

 Ο αγώνα̋ λοιπόν, ω̋ μέσο προάσπιση̋ του κράτου̋ με απώτερο σκοπό την 

παραγωγή μεγαλοφυϊών, λειτουργεί ω̋ μια διαρκώ̋ αυτοαναπαραγόμενη συνθήκη μη 

συνειδητή̋ δράση̋, με σαφεί̋ οντολογικέ̋ καταβολέ̋ και ακραιφνεί̋ αισθητικέ̋ 

προδιαγραφέ̋. Με δεδομένο πω̋ το οντολογικό υπόβαθρο του κόσμου, είναι μια 

πρωταρχική ενότητα, το πρωταρχικό Εν,
30

 η ίδια η φύση αναζητά στο επίπεδο τη̋ 

πολλαπλότητα̋ και τη̋ εξατομίκευση̋, τη̋ principium individuations,
31

 να 

αυτοπραγματωθεί, ορίζοντα̋ και γνωρίζοντα̋ και αυτή (η φύση) τα όρια πλήρωση̋ 

τη̋ στο επίπεδο τη̋ πραγματικότητα̋ των φαινομένων. Πρόκειται, κατά το Νίτσε, για 

έναν εσωτερικό μηχανισμό αυτοσυντήρηση̋ τη̋ φύση̋ και τη̋ ύπαρξη̋, η οποία 

προκειμένου να υφίσταται αναλαμβάνοντα̋ την πάντα  υποβόσκουσα εν τω βάθει 

κοσμική τάση για φρίκη και καταστροφή, καλείται να μεταφέρει στο επίπεδο τη̋ 

συνειδητότητα̋,
32

 όλο το εύρο̋ των «απάνθρωπων» κατά πολλού̋, ακραιφνώ̋ 

ανθρώπινων για το Νίτσε, χαρακτηριστικών τη̋ σκληρότητα̋ και τη̋ «άγρια̋ χαρά̋ 

με την καταστροφή».
33

        

                                                 

28. Νίτσε: Χρόνια, σελ.16: «Πω̋ η ελληνική ιδιοσυγκρασία ξέρει να χρησιμοποιεί όλε̋ τι̋ φοβερέ̋ 
ιδιότητέ̋ τη̋: Την άγρια και καταστροφική λύσσα (των γενών κ. τ. λ) στην αθλητική άμιλλα». 
29.  Νίτσε: Κείμενα ,σελ.115. 
30. Νίτσε: Γέννηση, σελ.46: Το πρωταρχικό Ένα, σύμφωνα με τον Νίτσε, αφορά το χάο̋ που 

προηγήθηκε κάθε κόσμου, πριν αρχίσει να λειτουργεί η αρχή τη̋ εξατομίκευση̋. Είναι το κοσμικό 
πρωτόπλασμα από το οποίο προέκυψε ο κόσμο̋ με τα επιμέρου̋ άτομά του, άρα μπορεί να θεωρηθεί 

και η μητέρα του Είναι. Το πρωταρχικό Ένα συνδέεται με το Διόνυσο του Νίτσε, σε αντίθεση προ̋ την 

αρχή τη̋ εξατομίκευση̋, την οποία αντιπροσωπεύει ο Απόλλωνα̋.       
31. Νίτσε: Γέννηση, σελ.44 & Πελεγρίνη̋, Λεξικό,σελ.557: Η αρχή τη̋ εξατομίκευση̋ αποτελεί όρο τη̋ 

σχολαστική̋ φιλοσοφία̋ (τύπο̋ φιλοσοφία̋ του Μεσαίωνα, που ασχολήθηκε με τη λεπτομερή μελέτη 

των κειμένων του Αριστοτέλη) και ορίζεται ω̋ το στοιχείο διάκριση̋ ενό̋ ατόμου από τα άλλα του 
ίδιου είδου̋. Για το δάσκαλο του Νίτσε, Γερμανό επίση̋ φιλόσοφο Σοπενχάουερ Άρτουρ 

(Schopenhauer Arthur, 1788-1860), όπω̋ και για τον σπουδαίο προγενέστερο, ομοεθνή του φιλόσοφο 

Καντ Ιμάνουελ (Kant Immanuel, 1724-1804), η αρχή τη̋ εξατομίκευση̋ είναι ο χώρο̋ και ο χρόνο̋, τα 

οποία αφορούν τον κόσμο των παραστάσεων, και ω̋ εκ τούτου, η γνώση του κόσμου στην ουσία του, 

πίσω από τα φαινόμενα, είναι η συνειδητοποίηση τη̋ ενότητα̋ του όλου, η σύλληψη του πρωταρχικού 

Ενό̋.   
32. Rosenberg, Melinda: “Nietzsche, competition and athletic ability” in: 3 Sports, Ethics and 

Philosophy 2 (2008), 274-284, p.274-75. 
33.  Νίτσε: Κείμενα, σελ.107. 
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 Αυτή η αντανάκλαση τη̋ πρωταρχική̋ ουσία̋ του κόσμου, στην οποία μόλι̋ 

αναφερθήκαμε, επιτυγχάνεται σύμφωνα με το Νίτσε, μόνο σε αισθητικό επίπεδο χάρη 

στην αρχαία ελληνική τραγωδία, όπου εκφαίνεται ο υπαρξιακό̋ ζόφο̋ του  

τρομακτικά χαώδου̋, συνυπάρχοντα̋ με το ορισμένο και αρμονικό επιφανειακό,
34

  

άλλα και στο, ανάλογων χαρακτηριστικών, χώρο του ανταγωνισμού, ο οποίο̋ 

λειτουργεί σαν μια κοσμική αρένα μορφοποιητική̋ εκφόρτιση̋ τη̋ αρχέχονη̋ 

βούληση̋ και ορμή̋, μέσω των αδιάκοπων συγκρούσεων, τη̋ θυσία̋ των ατόμων,  

και τελικά, τη̋ εντό̋ του κράτου̋ ανάδειξη̋ μεγαλοφυϊών. Η συνάφεια μεταξύ 

τέχνη̋, αγώνα και κράτου̋, τεκμαίρεται από την κοινή του̋ οντολογική βάση και 

λειτουργία, καθώ̋, όπω̋ στην τραγωδία, έτσι και στον αγώνα, αλλά και στην 

μετατροπή του ενστίκτου τη̋ μάχη̋ σε πολιτική ενόρμηση για κράτο̋, τα στοιχεία 

τη̋ εκτροπή̋ και του ολέθρου απισχνούνται σε κάποιο βαθμό, χωρί̋ όμω̋ να 

καταργούνται, χάρη στην απολλώνια επίδραση τη̋ φαινομενικότητα̋. Έτσι, η 

σημαίνουσα αισθητική, αλλά και οντολογική διάσταση του ανταγωνισμού, όπω̋ και 

αυτή τη̋ τραγωδία̋, επιβεβαιώνει την κατά  Νίτσε καλλιτεχνική θέαση τη̋ ύπαρξη̋, 

και μα̋ κατευθύνει σε ένα πρώτο εκκινητικό επίπεδο, στην αποδόμηση κάθε ηθική̋ 

κοσμοθεώρηση̋,
35

 η οποία όπω̋ είναι φυσικό συμπεριλαμβάνει και τον αγώνα.  

 Η απουσία επίγνωση̋ τη̋ βαθύτερη̋ ορμεμφυτική̋ ουσία̋ αυτού του  

ενστίκτου, οδηγεί στην ανάγκη χρωματισμού του από και με διάφορε̋ αποχρώσει̋, 

ηθικέ̋, ψυχολογικέ̋, κοινωνικέ̋, εθνολογικέ̋ και άλλε̋. Έτσι, ο ανταγωνισμό̋, ο 

συναγωνισμό̋ και η άμιλλα,
36

 τα στοιχεία που συνιστούν τη δυναμική του αγώνα και 

                                                 

34.  Νίτσε: Γέννηση, σελ.76. 
35. Νίτσε: Γέννηση, σελ.32:«...η ενθαδική ύπαρξη του κόσμου δικαιολογείται μόνον ω̋ αισθητικό 
φαινόμενο… η τέχνη και όχι η ηθική, είναι η αληθινή μεταφυσική δραστηριότητα του ανθρώπου». Νίτσε, 

Φρίντριχ, Βίλχελμ: Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα. Νησίδε̋, Θεσσαλονίκη 1998,σελ.335: Αξίζει να 
σημειωθεί πω̋ η κατάργηση των ηθικών αξιών στη νιτσεϊκή φιλοσοφία, δεν  οδηγεί επ’ ουδενί σε έναν 

ανεύθυνο αμοραλισμό, καθώ̋ μία από τι̋ βασικέ̋ έννοιε̋ τη̋ σκέψη̋ του γερμανού στοχαστή είναι 

και η μεταστοιχείωση, η οποία νοείται ω̋ η καταστροφή των παρηκμασμένων αξιών και η δημιουργία 

νέων. Αυτέ̋ οι καινούργιε̋ «αξίε̋», δεν θα τοποθετηθούν απλώ̋ στη θέση των παλιών, γεγονό̋, που 

πιθανά θα τι̋ καθιστούσε κάποια στιγμή ξεπερασμένε̋, αλλά θα τεθούν στην υπηρεσία τη̋ υπέρβαση̋ 

τη̋ παραδεδομένη̋ συνθήκη̋ του όντο̋, ενεργοποιώντα̋, ελεύθερα, το συνολικό δυναμικό του 
ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων και των ενστίκτων, στην κατεύθυνση τη̋ δημιουργία̋ και μόνον, 

χωρί̋ να εξυπηρετούνται ιδιοτελεί̋, καταναγκαστικοί σκοποί - ηθικοί, θρησκευτικοί ή άλλοι. Όλα τα 

παραπάνω μπορούν να εκφραστούν συνοπτικά με την αλλαγή τη̋ αρνητική̋ θέληση̋ σε καταφατική 

και τη νίκη των ενεργών δυνάμεων. Κινητήριο δύναμη για τη μεταστροφή αυτή των αξιών αποτελεί η 

θέληση για δύναμη του όντο̋ μέσω τη̋ οποία̋ επιτυγχάνεται η οντολογική αυθυπέρβαση. 
36. Μπαμπινιώτη̋: Λεξικό, σελ.1694: «Ο ανταγωνισμό̋ διαφέρει από τον συναγωνισμό στο ότι ο 
ανταγωνισμό̋ προϋποθέτει συνήθω̋ αντιπαλότητα, η οποία είναι δυνατόν να φθάνει μέχρι και την 
σύγκρουση, ενώ ο συναγωνισμό̋ δηλώνει τον παράλληλο αγώνα , τη διεκδίκηση, απαλλαγμένη συνήθω̋ 
από διαμάχε̋ και συγκρούσει̋. Η εξιδανικευμένη μορφή του συναγωνισμού, με ευγενή και ανιδιοτελή, 
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εναλλάσσονται εντό̋ του, προσεγγίζονται από επιστήμε̋ που ουσιαστικά θέλουν να 

κατηγοριοποιήσουν ποιοτικώ̋ και ανάλογα να ονομάσουν για λογαριασμό του̋, σε 

σχέση πάντα με την κατά περίπτωση δυνατότητα τεχνική̋ ανάλυση̋, (κυρίω̋ ηθικού  

περιεχομένου) των φαινομένων,
37

 τα στοιχεία αυτά που δομούν τον αγώνα σε 

«άριστα», «χρήσιμα», «επικίνδυνα», «καλά» ή «κακά». Σύμφωνα με το Νίτσε όμω̋, 

όλε̋ αυτέ̋ οι συνιστώσε̋ του αγώνα έλκουν την καταγωγή του̋ από τα βαθύτερα 

οντολογικά στρώματα και βρίσκονται «πέρα από το καλό και το κακό»,
38

 

χρησιμοποιώντα̋ την ορολογία του Γερμανού φιλοσόφου, και τοιουτοτρόπω̋ πρέπει 

να ερμηνεύονται και να αντιμετωπίζονται, αναδεικνύοντα̋ ουσιαστικά την απόλυτη 

αξία του ανταγωνισμού, σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, όπω̋ είναι ο αθλητισμό̋ 

και η εκπαίδευση, ω̋ αγωνιστικέ̋, αλλά και παιδευτικέ̋ διαδικασίε̋.   

 Η πρόταση λοιπόν του Νίτσε για τη λειτουργική σημασία του αγώνα τόσο 

στην εκπαίδευση, όσο και στον αθλητισμό, δίνεται  με σαφήνεια στο κείμενό του Ο 

αγών στον Όμηρο:         

 «Κάθε χάρισμα πρέπει αναγκαστικά να αναπτυχθεί μέσα στον αγώνα, αυτό λέει 

η λαϊκή ελληνική παιδαγωγική· οι σύγχρονοι παιδαγωγοί αντίθετα, τίποτε δεν 

φοβούνται περισσότερο από την εξαπόλυση τη̋ λεγόμενη̋ φιλοδοξία̋…… το ατομικό, 

είναι ο πιο ισχυρό̋ κινητήρα̋, που παίρνει το χαρακτηριστικό του  «καλό̋» ή «κακό̋» 

από του̋ σκοπού̋ του̋ οποίου̋ πασχίζει να πετύχει».39
    

 Αξίζει επίση̋ να αναφερθεί, πω̋ η αποστολή του αγώνα για το Νίτσε, είναι η 

παραγωγή μεγαλοφυϊών, ένα̋ υψηλό̋ πνευματικά στόχο̋, που εκ των προτέρων θέτει 

                                                                                                                                            

κατά κανόνα κίνητρα, είναι η άμιλλα». Έτσι, μπορεί να ειπωθεί πω̋ σε έναν αγώνα καλαθοσφαίριση̋ 

οι παίκτε̋ τη̋ ίδια̋ ομάδα̋ συν-αγωνίζονται διεκδικώντα̋ τη νίκη, ανταγωνιζόμενοι του̋ παίκτε̋ τη̋ 

αντίπαλη̋ ομάδα̋. Στην περίπτωση  δε, που οι παίκτε̋ και των δύο ομάδων αγωνίζονται, χωρί̋ την 

αντιπαλότητα που επιτάσσει ένα̋ αγώνα̋ «κέρδου̋» οποιασδήποτε υλική̋ μορφή̋, αλλά το 
ενδιαφέρον του̋ είναι  στραμμένο στην απόσπαση ενό̋ ηθικού και μόνον επαίνου, μιλούμε για άμιλλα. 

Σαφώ̋ λοιπόν και υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των εννοιών του ανταγωνισμού, του συναγωνισμού 

και τη̋ άμιλλα̋ σε πρακτικό επίπεδο, οι οποίε̋ όμω̋ υφίστανται εντό̋ του νιτσεϊκού αγώνα, χωρί̋ να 

γίνεται απολύτω̋ εμφανή̋ η ξεχωριστή του̋ υπόσταση. Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο υπό 

φιλοσοφικό πρίσμα, και όχι γλωσσολογικά, καθώ̋ ο Νίτσε μελετά την εσώτερη διεργασία του αγώνα, 

σε οντολογικό επίπεδο, τον οποίο (αγώνα) αντιλαμβάνεται ω̋ ένα γίγνεσθαι που προϋποτίθεται τη̋ 
ανθρώπινη̋ δράση̋. Έτσι, μπορούν να συνυπάρξουν στο διαμορφούμενο αγωνιστικό πλέγμα, όλε̋ οι 

μορφέ̋ αγωνίζεσθαι ω̋  κινητήριε̋ δυνάμει̋ (με την παρουσία αντιπαλότητα̋ ή μη και με υψηλά ή όχι 

κίνητρα), που αντιστοιχούν σε  ολόκληρο το φάσμα συσχετισμών, μεταξύ ατομικών, αλλά και 

ομαδικών ενεργειών. 
37. Γογγάκη, Κωνσταντίνα: Οι αντιλήψει̋ των αρχαίων Ελλήνων για τον αθλητισμό. Τυπωθήτω-Γιώργο̋ 

Δαρδανό̋, Αθήνα 12003,σελ.56-57. 
38. Νίτσε, Φρίντριχ, Βίλχελμ: Πέρα από το καλό και το κακό: Πρελούδιο σε μια φιλοσοφία του 
μέλλοντο̋. Βάνια̋, Θεσσαλονίκη 12008.  
39. Νίτσε: Κείμενα, σελ.115. 
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κάθε ανθρώπινη ενέργεια, οποιουδήποτε περιεχομένου, προ̋ αυτή την κατεύθυνση. 

Έτσι, αποτελεί αντικείμενο προ̋ διερεύνηση ο τρόπο̋ που ορίζεται αυτή η πορεία 

προ̋ τη μεγαλοφυΐα σε κάθε περίπτωση.      

 Με δεδομένη τη νοηματική ευρύτητα και τη διαλεκτική υπόσταση του  

νιτσεϊκού αγωνίζεσθαι, ο Γερμανό̋ φιλόσοφο̋ χρησιμοποιεί για να αποδώσει την 

έννοια του αγώνα τη γερμανική λέξη Wettkampf, η  οποία σύμφωνα με το 

μεταφραστή του νιτσεϊκού έργου Ο Αγών στον Όμηρο, Ζήση Σαρίκα, «στα 

συμφραζόμενα του κειμένου σημαίνει την άμιλλα, το συναγωνισμό, τον 

ανταγωνισμό».40
 Όλα τα παραπάνω συνδηλώνουν και την κατεύθυνση τη̋ παρούσα̋ 

έρευνα̋, η οποία έγινε προσπάθεια να κινηθεί μέσα από την οντολογία και την 

αισθητική, όσο το δυνατόν εγγύτερα στον κατά Νίτσε τρόπο θέαση̋ των πραγμάτων, 

γεγονό̋ βέβαια, που a priori θέτει προβληματισμού̋ και ερωτήματα για την ηθική, 

κοινωνική, πολιτιστική ή άλλη δυνατότητα ανάλυση̋ του αγώνα. Όμω̋, όπω̋ έχει 

προειπωθεί, η προσέγγιση του Νίτσε στον αγώνα, ασχολείται με τι̋ πρωτογενεί̋ 

γενεσιουργέ̋ αιτίε̋ του και ω̋ εκ τούτου διαθέτει εκείνο το οντολογικό εύρο̋ και 

βάθο̋, που τη̋ επιτρέπει να αποδεχθεί, ενίοτε και να αναδείξει στην ευκρίνειά τη̋, 

οιαδήποτε άλλη θέαση του αγώνα ω̋ αντικαθρέφτισμά τη̋ στο επίπεδο των 

φαινομένων, αποφεύγοντα̋ κατ’ αυτό τον τρόπο τη δογματική μονομέρεια που 

επιτάσσει την απόρριψη κάθε άλλη̋ άποψη̋. 

 Βιβλιογραφική ανασκόπηση       

 Κατ’ αρχά̋, θα πρέπει να αναφερθούν τα έργα του γερμανού φιλόσοφου, 

Νίτσε Φρίντριχ Βίλχελμ, όπου, αφενό̋ παρουσιάζεται  και αφετέρου υποστηρίζεται  

αμέσω̋ ή εμμέσω̋ η θεωρία για τον αγώνα, καθώ̋, και οι περί αυτή̋ αντίστοιχε̋ 

συσχετίσει̋ με τον αθλητισμό και την εκπαίδευση, ξεκινώντα̋ από το κείμενο με 

τίτλο Ο αγών στον Όμηρο,
41

 και συνεχίζοντα̋ με άλλα έργα τη̋ ίδια̋ περιόδου(1870-

1876): Το κράτο̋ στου̋ Έλληνε̋,
42

 Η φιλοσοφία στην τραγική εποχή των Ελλήνων,
43

  

Η γέννηση τη̋ φιλοσοφία̋ στα χρόνια τη̋ ελληνική̋ τραγωδία̋,
44

  Η γέννηση τη̋ 

                                                 

40. Νίτσε: Κείμενα, σελ.240 & Μπαμπινιώτη̋: Λεξικό, σελ.1694. 
41. Νίτσε, Φρίντριχ, Βίλχελμ:  Κείμενα για την Ελλάδα. Βάνια̋, Θεσσαλονίκη 12008. 
42. Νίτσε, Φρίντριχ, Βίλχελμ:  Κείμενα για την Ελλάδα. Βάνια̋, Θεσσαλονίκη 12008. 
43. Νίτσε, Φρίντριχ, Βίλχελμ: Η  φιλοσοφία στην τραγική εποχή των Ελλήνων. Εκδοτική, Θεσσαλονίκη 
11993. 
44. Νίτσε, Φρίντριχ, Βίλχελμ: Η γέννηση τη̋ φιλοσοφία̋ στα χρόνια τη̋ ελληνική̋ τραγωδία̋. Μάρη &  

Κορόντζη, Αθήνα 31975.  
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τραγωδία̋,
45

 Μαθήματα για την παιδεία.
46

 Ακολούθησαν οι Ανεπίκαιροι στοχασμοί 

(1876),
47

 έργο, με το οποίο κλείνει η πρώτη συγγραφική περίοδο̋ του Νίτσε (1870-

1876).Έπειτα, γίνονται αναφορέ̋-σχετικά με τα θέματα που απασχόλησαν τη 

συγκεκριμένη μελέτη (αγώνα̋, αθλητισμό̋, εκπαίδευση)-σε διάφορα έργα των 

επόμενων περιόδων δημιουργία̋ του Νίτσε (1876-82 & 1883-88): Ανθρώπινο πολύ 

ανθρώπινο (1878-80),
48

  Χαρούμενη επιστήμη(1882),
49

 Έτσι μίλησε ο 

Ζαρατούστρα(1883-85),
50

 Πέραν του καλού και του κακού: Πρελούδιο μια̋ φιλοσοφία̋ 

του μέλλοντο̋(1886),
51

 Η περίπτωση Βάγκνερ(1888) & Νίτσε εναντίον 

Βάγκνερ(1895).
52

 Η διάκριση των περιόδων τη̋ νιτσεϊκή̋ εργογραφία̋, έγινε 

σύμφωνα με την υπάρχουσα χρονολογική ταξινόμηση, στο βιβλίο του Βέικου 

Θεόφιλου,  Nietzsche: μια μεταφυσική τη̋ τέχνη̋.53
     

 Μεγάλο̋ αριθμό̋ ερευνητών, κυρίω̋ στο εξωτερικό, έχει ασχοληθεί με τη 

θεωρία του Νίτσε για τον αγώνα. Ανάμεσά του̋ ο Max Marcuzzi,
54

 ο οποίο̋ 

επισημαίνει, με βάση τη φιλοσοφία του γερμανού φιλοσόφου, την αισθητική – 

οντολογική ομοιότητα μεταξύ του αγώνα και τη̋ τέχνη̋. Ακόμα,  σύμφωνα με τον 

Cox Christopher,
55

 αγώνα̋, φύση και ζωή στο Νίτσε, τείνουν να ταυτιστούν, γεγονό̋ 

που παραπέμπει στην κοινή, εν τω βάθει οντολογική του̋ βάση. Επίση̋, η Melinda 

Rosenberg,
56

 αναλύοντα̋ το νιτσεϊκό αγώνα, θεωρεί, πω̋ ο άνθρωπο̋ είναι μέρο̋ τη̋ 

φύση̋, κάτι που υποστηρίζει άλλωστε και ο ίδιο̋ ο Νίτσε.
57

 Την παρουσία του αγώνα 

ω̋ αναγκαίου και χαρακτηριστικού στοιχείου τη̋ ύπαρξη̋, επισημαίνουν τόσο ο 

                                                 

45. Νίτσε, Φρίντριχ, Βίλχελμ: Η γέννηση τη̋ τραγωδία̋. Εκδοτική, Θεσσαλονίκη 1998. & Νίτσε, 

Φρίντριχ, Βίλχελμ: Η γέννηση τη̋ τραγωδία̋. Νησίδε̋, Θεσσαλονίκη 22005. 
46. Νίτσε, Φρίντριχ, Βίλχελμ, Μαθήματα για την παιδεία. Printa, Αθήνα 42006.  
47. Νίτσε, Φρίντριχ, Βίλχελμ: Ανεπίκαιροι στοχασμοί. Εκδοτική, Θεσσαλονίκη 1996.  
48. Νίτσε, Φρίντριχ, Βίλχελμ: Ανθρώπινο πολύ ανθρώπινο, Β΄ τόμο̋. Εκδοτική, Θεσσαλονίκη 11996. 
49. Νίτσε, Φρίντριχ, Βίλχελμ: Χαρούμενη επιστήμη. Νησίδε̋, Θεσσαλονίκη 2004. 
50. Νίτσε, Φρίντριχ, Βίλχελμ: Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα: Ένα βιβλίο για όλου̋ και για κανέναν. 
Νησίδε̋, Θεσσαλονίκη, 1998. 
51. Νίτσε, Φρίντριχ, Βίλχελμ: Πέρα από το καλό και του κακό: Πρελούδιο σε μια φιλοσοφία του 
μέλλοντο̋. Βάνια̋, 2008. 
52. Νίτσε, Φρίντριχ, Βίλχελμ: Η περίπτωση Βάγκνερ-Νίτσε εναντίον Βάγκνερ. Εκδοτική, Θεσσαλονίκη     

1996. 
53. Βέικο̋, Θεόφιλο̋: Nietzsche: μια μεταφυσική τη̋ τέχνη̋. Θεσσαλονίκη 11970. 
54. Νίτσε: Κείμενα, σελ. 239. 
55. Cox, Christopher: Nietzsche: naturalism and interpretation. University of California Press, 

California 11999.  
56. Rosenberg, Melinda: “Nietzsche, competition and athletic ability” in: 3 Sports, Ethics and 

Philosophy 2 (2008), 274-284. 
57. Νίτσε: Κείμενα, σελ.107. 
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Timothy Wilson,
58

 όσο και ο Παπακυριάκου Ευάγγελο̋,
59

 ενώ το θετικό και 

δημιουργικό προσανατολισμό του νιτσεϊκού αγώνα, τονίζουν οι Peery Rebekah,
60

  

Kaufmann Walter
61

 και Δόικο̋ Παναγιώτη̋.
62

Ο Λαμπρέλλη̋ Δημήτρη̋,
63

 

ερμηνεύοντα̋ το έργο του Νίτσε, Ο αγών στον Όμηρο, περιγράφει μεταξύ άλλων, την 

οντολογική συνθήκη που διαμορφώνεται υπό το καθεστώ̋ τη̋ απουσία̋ του 

ανταγωνισμού. Οι Ulfers Friedrich και Cohen Mark Daniel,
64

 προσεγγίζουν τον 

αγώνα στο Νίτσε, με ερείσματα στη φιλοσοφία του Ηράκλειτου, όπω̋ αυτή 

ερμηνεύεται (η ηρακλείτεια φιλοσοφία), εκτό̋ των άλλων, και από τον Κώστα 

Αξελό.
65

  Η διερεύνηση τη̋ σχέση̋, μεταξύ τη̋ νιτσεϊκή̋ «φυσιολογία̋» και τη̋ 

«αγωνιστική̋ σοφία̋» του φιλοσόφου, αποτελεί ένα από τα ερευνητικά ενδιαφέροντα 

τη̋ Acampora Christa Davis,
66

 η οποία, όπω̋ και ο Bollnow Otto,
67

ασχολείται και με 

το ιδιαίτερο «ήθο̋» του  αγώνα στο Νίτσε.      

 Έναντι των παραπάνω θέσεων, που υποστηρίζουν το φυσικό και ενστικτώδε̋ 

υπόβαθρο του ανταγωνισμού, βρίσκονται οι μελέτε̋ συγγραφέων, κυρίω̋ ιστορικών, 

οι οποίοι προσεγγίζουν το θέμα μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα. Σ’ αυτή την 

κατεύθυνση βρίσκεται οι απόψει̋ του Αρβανιτάκη Αναστάσιου, σύμφωνα με τον 

οποίο ο αθλητισμό̋ και κατ’ επέκταση ο αγώνα̋, αφορούν την ανθρώπινη δράση στο 

επίπεδο του πολιτισμού.
68

 Ανάλογη με τι̋ παραπάνω ιστορικο-πολιτιστικέ̋ 

προσεγγίσει̋ του ανταγωνισμού, είναι και  η παρουσίαση του αγώνα, στην 

αριστοκρατική, αθλητική και ηρωική ομηρική κοινωνία από τον Αλμπανίδη 

                                                 

58.Wilson, T. (2005). Nietzsche’s early political thinking: “Homer on competition”.  Minerva - An 

Internet Journal of Philosophy Vol. 9. www.ul.ie. 
59. Παπακυριάκου, Ευάγγελο̋: Φιλοσοφία Φυσική̋ Αγωγή̋ και Αθλητισμού. Καρανάση, Αθήνα 11985.    
60. Peery, Rebekah: Nietzsche on war. Algora Publishing, United States  12009. 
61. Kaufmann, Walter: Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist. Princeton University Press, 
New Jersey 41974,p.192. 
62. Δόικο̋, Παναγιώτη̋: «Ο θάνατο̋ του Θεού» και ο μεταφυσικό̋ άνθρωπο̋. Ίνδικτο̋, Αθήνα, 12008.  
63. Λαμπρέλλη̋, Δημήτρη̋: Nietzsche: Φιλόσοφο̋ τη̋ πολλαπλότητα̋ και τη̋ μάσκα̋. Δωδώνη Αθήνα-

Γιάννινα 11988. 
64. Ulfers, Friedrich. & Cohen, Mark, Daniel:  Friedrich Nietzsche as bridge from nineteenth-century 

atomistic science to process philosophy in twentieth-century physics, literature, and ethics, in: 49 West 
Virginia University Philological Papers (2002), 21-29.   
65. Αξελό̋, Κώστα̋: Ο Ηράκλειτο̋ και η Φιλοσοφία. Εξάντα̋, Αθήνα, 1974.    
66. Acampora, Christa Davis: “Nietzsche's Agonal Wisdom”,in:35 International  Studies in Philosophy 
3 (2003), 205-222 & Acampora, Christa Davis: “Naturalism and Nietzsche’s Moral Psychology”, in: 

Pearson, Keith, Alan: The Blackwell Companion, Blackwell Publishers, Oxford  12006, 314-333. 
67.Bollnow, Otto Friedrich:Φιλοσοφική Παιδαγωγική. Γρηγόρη, Αθήνα, 1986. 
68. Αρβανιτάκη̋, Αναστάσιο̋: Αγών: Ο αθλητισμό̋ σαν βασική εκδήλωση του αρχαίου ελληνικού 

πολιτισμού. Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκη̋, Θεσσαλονίκη 11989 & Αρβανιτάκη̋, Τάσο̋, 

Πλάτων: περί τη̋ κινήσεω̋, Ζήτρο̋, Θεσσαλονίκη,1999. 
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Ευάγγελο.
69

 Στο προαναφερόμενο πλαίσιο έρευνα̋, βρίσκονται και οι μελέτε̋, με 

σχετικέ̋ βέβαια μεταξύ του̋ διαφοροποιήσει̋, των Daqing Wang,
70

 Γιαννάκη 

Θωμά,
71

  Γογγάκη Κωνσταντίνα,
72

 Μουρατίδη Ιωάννη,
73

 και  Winnington-Ingram 

Reginald Pepys.
74

         

 Αξίζει να αναφερθεί ιδιαιτέρω̋, η  άποψη του Ολλανδού ιστορικού 

Χουϊζίνγκα Γιόχαν (Johan Huizinga 1872-1945),
75

 ο οποίο̋, σε μία φιλοσοφικού 

τύπου προσέγγιση του αγώνα, αναδεικνύει-χωρί̋ να καταργεί την ενστικτώδη βάση 

του ανταγωνισμού-την κοινωνική και πολιτιστική λειτουργία του παιχνιδιού και του 

αγώνα. Έτσι, ο  Χουϊζίνγκα, συχνά με διαλεκτική
76

 αλλά και ιδεαλιστική
77

 διάθεση, 

αναγνωρίζει ένα απολύτω̋ πρωτογενέ̋ «πνεύμα» παιχνιδιού-αγώνα, το οποίο 

προηγείται τη̋ εκδήλωση̋ κάθε μορφή̋ πολιτισμού. Οι θέσει̋ του Ολλανδού 

ιστορικού για τον ανταγωνισμό, χωρί̋ να ταυτίζονται επ’ ουδενί με τη νιτσεϊκή 

σκέψη, διαλέγονται γόνιμα μετ’ αυτή̋, με τι̋ συγκλίσει̋ και τι̋ αποκλίσει̋ μεταξύ 

των δύο θεωριών να είναι ευκρινεί̋.        

 Ακόμα, στη φιλοσοφία του Νίτσε υφίσταται ένα̋ μεγάλο̋ αριθμό̋ 

παραπομπών σε έργα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, στοιχείο που επιβεβαιώνει 

πρωτίστω̋ την αγάπη και το σεβασμό που έτρεφε ο ίδιο̋ για τον αρχαίο ελληνικό 

κόσμο. Ακολούθω̋, από τον τρόπο με τον οποίο αναλύονται τα γεγονότα, οι απόψει̋ 

και οι προσεγγίσει̋ των αρχαίων Ελλήνων, μαρτυρείται με σαφήνεια η ιδιαίτερη 

                                                 

69. Αλμπανίδη̋, Ευάγγελο̋: Ιστορία τη̋ Άθληση̋ στον αρχαίο Ελληνικό κόσμο. Σάλτο, Θεσσαλονίκη 
12004.  
70. Daqing, Wang : “On the Ancient Greek αγών”, in 2 Procedia Social and Behavioral Sciences 
(2010),    6805–6812. 
71. Γιαννάκη̋, Θωμά̋: «Το ευ αγωνίζεσθαι κατά την αρχαιοελληνική αντίληψη», στο: Γκιόσο̋, 

Ιωάννη̋ : Ολυμπιακή και Αθλητική παιδεία. Προπομπό̋, Αθήνα 12000, σελ.195-207.    
72. Γογγάκη, Κωνσταντίνα: Οι αντιλήψει̋ των αρχαίων Ελλήνων για τον αθλητισμό. Τυπωθήτω-Γιώργο̋ 

Δαρδανό̋, Αθήνα 12003, σελ.55-61 & 241-392. 
73. Μουρατίδη̋, Ιωάννη̋ :  Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία. Θέματα Φιλοσοφία̋ Φυσική̋ 
Αγωγή̋ και Αθλητισμού. Πλάτων, Θεσσαλονίκη 2007 & Μουρατίδη̋, Ιωάννη̋: Ιστορία Φυσική̋ 
Αγωγή̋. Χριστοδουλίδη, Θεσσαλονίκη 32000.  
74. Winnington-Ingram, Reginald Pepys: «Τραγωδία: Καταγωγή τη̋ τραγωδία̋», στο: Easterling, 

Patricia & Knox, Bernard: Ιστορία τη̋ αρχαία̋ ελληνική̋ λογοτεχνία̋. Παπαδήμα, Αθήνα 72005. 
75. Χουϊζίνγκα, Γιόχαν: Ο Άνθρωπο̋ και το παιχνίδι. Γνώση, Αθήνα, 1989. 
76. Πελεγρίνη̋: Λεξικό, σελ.159:Η διαλεκτική εδώ εννοείται με τη μορφή που παίρνει στη φιλοσοφία 

του Γερμανού φιλοσόφου Χέγκελ, Γκέοργκ Βίλχελμ Φρίντριχ (Hegel Georg Wilhelm Friedrich, 1770-

1831), όπου στο διαλεκτικό σχήμα υφίστανται τρει̋ όροι «αφενό̋ η θέση και η αντίθεση οι δύο έννοιε̋ 
ή  οι προτάσει̋ που αντιτίθενται η μία στην άλλη, και αφετέρου η σύνθεση, εν ονόματι τη̋ οποία̋ αίρεται 
η σύγκρουση των δύο αντιτιθέμενων όρων». 
77.Πελεγρίνη̋: Λεξικό, σελ.289: Μορφή ιδεαλισμού, «ο απόλυτο̋ ιδεαλισμό̋», ο οποίο̋ 
«διαμορφώθηκε στου̋ κόλπου̋ τη̋ γερμανική̋ φιλοσοφία̋ στο τέλο̋ του 18ου  και το 19ο αιώνα με 
κύριου̋ εκπροσώπου̋ το Φίχτε, το Σέλινγκ και το Χέγκελ. Βάση του κόσμου, σύμφωνα με αυτό το είδο̋ 
ιδεαλισμού, είναι το απόλυτο, το οποίο συνιστά καθαρή πνευματική οντότητα». 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:26 EEST - 54.219.128.100



16 

 

νιτσεϊκή σκέψη, η οποία διέβλεψε πίσω από το φωτεινό μεγαλείο του ελληνικού 

πολιτισμού, το σκοτεινό τοπίο των ενστίκτων και την τεράστια δημιουργική και 

καταστροφική δυναμική του̋, η οποία μπορεί να γίνει ανεκτή σε επίπεδο φαινομένου, 

μόνον μορφοποιημένη, με την ολέθρια πλευρά τη̋ να υφίσταται εντό̋ ορίων. Από τα 

κείμενα τη̋ αρχαία̋ ελληνική̋ γραμματεία̋ στα οποία αναφέρεται ο Νίτσε, 

προκειμένου να στηρίξει τη θεωρία του περί ανταγωνισμού, ξεχωρίζουν, η 

Θεογονία78
 και Έργα και Ημέραι79

 του Ησιόδου, η Ιλιάδα
80

 του Ομήρου, η Ρητορική81
 

και  τα Ηθικά Νικομάχεια82
 του Αριστοτέλη, οι Βίοι Παράλληλοι83

 του Πλουτάρχου, 

αι Ιστορίαι84
 του Ηροδότου,   Ιστορία85

 του Θουκυδίδη, 
 Ελλάδο̋ περιήγησι̋86

 του 

Παυσανία, Βίων και γνωμών των εν φιλοσοφίαι ευδοκιμησάντων, του  Διογένη 

Λαέρτιου,
87

 καθώ̋ και τα αποσπάσματα από τα έργα του Ηράκλειτου
88

 και του 

Εμπεδοκλή.
89

          

 Η ειδικότερη προσέγγιση στον αθλητισμό και στην εκπαίδευση, η οποία 

έλαβε χώρα στο δεύτερο κεφάλαιο τη̋ παρούσα̋ εργασία̋, πραγματοποιήθηκε στη 

βάση του προαναφερθέντο̋ βιβλιογραφικού υλικού για το νιτσεϊκό αγώνα, καθώ̋, 

και με την επί των συγκεκριμένων θεμάτων περαιτέρω ανάλυση  από ορισμένου̋ εκ 

των προηγουμένων μελετητών, αλλά και με τη δημιουργική  προσθήκη και άλλων 

ερευνητών, οι οποίοι έδωσαν τη δυνατότητα καινούργιων αναλύσεων και 

συσχετισμών. Ένα̋ απ’ αυτού̋, είναι ο Καρακατσάνη̋ Παναγιώτη̋, ο οποίο̋  στο 

βιβλίο του Φιλοσοφία τη̋ παιδεία̋90
 ερμηνεύει και διαφοροποιεί κατ’ αρχήν 

μορφολογικά τι̋ έννοιε̋ τη̋ εκπαίδευση̋, τη̋ αγωγή̋ και τη̋ παιδεία̋, 

αναδεικνύοντα̋ τη διαλεκτική του̋ δυναμική, παρέχοντα̋ κατ’ αυτό τον τρόπο, την 

προοπτική νοηματική̋ του̋ συνάντησή̋ με το κατά Νίτσε αγωνίζεσθαι. Επίση̋, στη 

μελέτη του αγώνα στην εκπαίδευση,  συνέβαλαν  και  ο Λεβίτ Καρλ και η Jackson 

                                                 

78.
 
Ησίοδο̋, Θεογονία. 

79 
.
Ησίοδο̋, Έργα και Ημέραι. 

80. Όμηρο̋, Ιλιάδα. 
81. Αριστοτέλη̋, Ρητορική. 
82. Αριστοτέλη̋, Ηθικά Νικομάχεια. 
83. Πλούταρχο̋, Βίοι παράλληλοι, Θεμιστοκλή̋ & Βίοι  Παράλληλοι, Περικλή̋. 
84. Ηρόδοτο̋,  Ιστορίαι. 
85. Θουκυδίδη̋, Ιστορία. 
86. Παυσανία̋, Ελλάδο̋ περιήγησι̋. 
87. Διογένη̋ Λαέρτιο̋, Βίων και γνωμών των εν φιλοσοφίαι ευδοκιμησάντων. 
88. Ηράκλειτο̋, Αποσπάσματα DK. 
89. Εμπεδοκλή̋, Αποσπάσματα-Περί φύσεω̋. 
90. Καρακατσάνη̋, Παναγιώτη̋: Φιλοσοφία τη̋ παιδεία̋, Κώδικα̋, Θεσσαλονίκη 21998. 
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Liz, παρουσιάζοντα̋ κριτικά τι̋ θέσει̋ του Νίτσε για την παιδεία,
91

  προτείνοντα̋ 

επίση̋ τι̋ δυνατότητε̋ διαμόρφωση̋ μια̋ «νέα̋» γνώση̋, μέσα στο νιτσεϊκό 

εκπαιδευτικό πλάνο.
92

         

  Στη συνέχεια μέσα από το βιβλίο του εκπαιδευτικού φυσική̋ αγωγή̋ τη̋ Β΄ 

γυμνασίου,
93

 δόθηκε, εκκινητικά, το στίγμα τη̋ παρουσία̋ του κατά Νίτσε 

αγωνίζεσθαι και  αθλείσθαι στη λειτουργία τη̋ φυσική̋ αγωγή̋ και του σχολικού 

αθλητισμού, εντό̋ τη̋ εκπαίδευση̋. Ακολούθησε μια πρώτη παρουσίαση τη̋ σχέση̋ 

του αθλητισμού με το νιτσεϊκό αγώνα, βάσει τη̋ προσέγγιση̋ στο αθλητικό 

γίγνεσθαι, από του̋ Σταμίρη Γιάννη
94

 και Reynolds Michael.
95

 Επίση̋, η ευεργετική 

επίδραση του αθλητικού αγώνα στην ψυχοσωματική ολότητα του ανθρώπου 

προσεγγίστηκε, μέσα από τα έργα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων: Πλάτωνα,
96

 

Ξενοφώντα,
97

 Αριστοτέλη,
98

 Ισοκράτη
99

 και Λουκιανού,
100

 ενώ στην ίδια κατεύθυνση  

συνέδραμαν επιστημονικά οι μελέτε̋ αρχαίων κειμένων των: Δεσποτόπουλου 

Κωνσταντίνου
101

 και Σκουτερόπουλου Νικόλαου.
102

 Τα κείμενα του Ιπποκράτη
103

 και 

του Γαληνού,
104

 αποτέλεσαν χρήσιμου̋ οδηγού̋ για τη διερεύνηση τη̋ σχέση̋ 

μεταξύ τη̋ «υπερβολή̋» στην επαγγελματική αθλητική δραστηριότητα και των 

δυσμενών επιπτώσεων αυτή̋ στο άτομο, τόσο σε φυσικό, όσο και σε οντολογικό 

επίπεδο. Τέλο̋, οι Μουρατίδη̋ Γιάννη̋
105

 και Γιαννάκη̋ Θωμά̋,
106

 ομοίω̋, στήριξαν 

από την αρχαιοελληνική σκοπιά την αναλυτική σύνδεση του επαγγελματικού 

                                                 

91. Λεβίτ, Καρλ: Από τον Χέγκελ στον Νίτσε: Το επαναστατικό ρήγμα στη σκέψη του δεκάτου ενάτου 
αιώνα, Τόμο̋ Β΄, Γνώση, Αθήνα, 1987.    
92. Jackson, Liz: Nietzsche and the paradox of postmodern education”, in: 38 Philosophical Studies in 
Education (2007), 51-9.        
93. Παπαϊωάννου, Αθανάσιο̋: Φυσική  Αγωγή: Β΄ Γυμνασίου : Βιβλίο του εκπαιδευτικού, Οργανισμό̋ 

Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα. 
94. Σταμίρη̋, Γιάννη̋: Κοινωνιολογία του αθλητισμού. Ζήτα, Αθήνα 1990. 
95. Reynolds, Michael : “A theoretical exploration of the relationship between the expectations of sports 
coaches and the physical emotional  health of athletes”, in 2 Journal of  Science and Medicine in Sport, 
3 (2000), 51-57. 
96. Πλάτων, Πολιτεία, Νόμοι, Πρωταγόρα̋.  
97. Ξενοφών, Απομνημονεύματα.  
98. Αριστοτέλη̋, Πολιτικά, Ηθικά, Ρητορική. 
99. Ισοκράτη̋, Περί Αντιδόσεω̋.  
100. Λουκιανό̋, Ανάχαρσι̋.  
101. Δεσποτόπουλο̋, Κωνσταντίνο̋: «Η δομή τη̋ ορθή̋ πολιτεία̋», στο: Ανδριόπουλο̋, Δημήτρη̋: 

Πλάτων: Οντολογία-Γνωσιοθεωρία-Ηθική-Πολιτική-Φιλοσοφία τη̋ Γλώσσα̋-Αισθητική. Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη̋-Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, Θεσσαλονίκη 2002. 
102. Σκουτερόπουλο̋, Νικόλαο̋: Πλάτων, Πολιτεία. Πόλι̋, Αθήνα 32002. 
103. Ιπποκράτη̋, Αφορισμοί. 
104. Γαληνό̋, Υγιεινά.  
105. Μουρατίδη̋: Εισαγωγή, σελ.244, 247-48 & 251-2  &  Μουρατίδη̋: Ιστορία, σελ.310-11 & 334. 
106. Γιαννάκη̋: «Ευ αγωνίζεσθαι», σελ.196. 
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αθλητισμού, του ευ αγωνίζεσθαι και του κατά Νίτσε αγώνα.   

 Η φοβερή, λόγω τη̋ ασύδοτη̋ εκτόνωση̋ των καταστροφικών ενστίκτων-

ελλείψει αγώνα- πριν τον Όμηρο περίοδο̋, που αναφέρει χαρακτηριστικά ο Νίτσε  

στα έργα του, παρουσιάστηκε-όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την 

οντολογική κατεύθυνση του αθλητισμού ω̋ ανθρώπινη̋ δραστηριότητα̋-

συγκρινόμενη με τη σύγχρονη εποχή, μέσα από τη Θεογονία του Ησιόδου, καθώ̋ και 

από το κείμενο του Νίτσε Ο αγών στον Όμηρο. Την παραπάνω ανάλυση υποστήριξαν 

ποικιλοτρόπω̋, τα γεγραμμένα των Smith Aaron, Stewart Bob, Oliver – Bennetts 

Sunny, McDonald Sharyn, Ingerson Lynley, Anderson Alastair, Dickson Geoff , 

Emery Paul, Graetz  Fiona,
107

 Russell Gordon,
108

 Donahue Eric, Rip Blanka, 

Vallerand Robert,
109

 Livingston Edward,
110

 Baron David,  Foley Thomas,
111

 Μάστορα 

Ιωάννα̋, Βαλοτασίου Χριστίνα̋.
112

      

 Ακόμα, η δυνατότητα ανάδειξη̋ ατόμων με εξαιρετικέ̋ πνευματικέ̋ 

ικανότητε̋ -των μεγαλοφυϊών-στον αθλητισμό,  επιχειρήθηκε κυρίω̋ μέσω τη̋ 

θεωρία̋ τη̋ πολλαπλή̋ νοημοσύνη̋ του Howard Gardner.
113

 Επίση̋, στα πλαίσια τη̋ 

εν λόγω προσπάθεια̋, κινήθηκαν οι:  Kretchmar Scott,
114

  Perry d. Klein,
115

  Ζήκα̋ 

Γεώργιο̋, Παπαλεοντίου Μαρία.
116

 Επιπλέον, η σχέση μεταξύ τη̋ μεγαλοφυΐα̋, του  

αγώνα και τη̋ εκπαίδευση̋, μελετήθηκε, εκτό̋ των νιτσεϊκών έργων, μέσα από τι̋ 

                                                 

107. Smith, Aaron, Stewart, Bob, Oliver – Bennetts, Sunny , McDonald , Sharyn, Ingerson, Lynley, 

Anderson, Alastair, Dickson, Geoff , Emery, Paul, Graetz,  Fiona: “Contextual influences and athlete 

attitudes to drugs in sport”, in  13 Sport Management Review  (2010) ,181–197.  
108. Russell, Gordon : “Sport riots: A social–psychological review”, in 9Aggression and Violent 
Behavior (2004) 353–378. 
109. Donahue, Eric, Rip, Blanka, Vallerand Robert : “When winning is everything: On passion, identity, 

and aggression in sport”, in 10 Psychology of Sport and Exercise  (2009), 526–534. 
110. Livingston, Edward: “Sport ethics—An oxymoron?”, in  Journal of  Science and Medicine in Sport 

13S (2010) e1–e107. 
111. Baron, David,  Foley, Thomas : “Doping in sports” , in : 20 Phychiatriki 4 (2009), 336-341. 
112. Μάστορα Ι., Βαλοτασίου Χ. Βία και επιθετικότητα των εφήβων στην αθλητική δραστηριότητα. 

Εγκέφαλο̋. Ημερομηνία ανάκτηση̋:22-1-2011. www.encephalos.gr 
113. Gardner, Howard. Frames of mind: The theory of multiple intelligences. Basic Books, New York, 

1983 & Gardner Howard, Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century, Basic 

Books, New York, 1999 & Gardner Howard, Multiple intelligences: The theory in practice. Basic 
Books, New York, 1993. 
114. Kretchmar, Scott: Practical philosophy of sport and physical activity, Human Kinetics, Champaign 
22005. 
115. Perry d. Klein : “Rethinking the multiplicity of cognitive resources and curricular representations: 

alternatives to learning styles and multiple intelligences: Multiple intelligence theory: new 

psychological wine in old pedagogical bottles”, in :  35 j. curriculum studies 1 (2003), 45–81. 
116. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ζήκα̋, Γ., Παπαλεοντίου Μ., Πολλαπλή νοημοσύνη. Μεταφράσει̋ 

άρθρων. Ημερομηνία ανάκτηση̋ : 5-11-2009. 

 http//:www.enallax.com/exams/arthra/intelligence.doc        
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απόψει̋ των  Hillesheim James,
117

 Νεχαμά Αλέξανδρου,
118 Djurić Mihailo.

119
  

 Τέλο̋, το εγχείρημα τη̋ ακριβέστερη̋ νοηματοδότηση̋ πολλών εννοιών, 

γλωσσολογικά, βασίστηκε αφενό̋ στο Επίτομον Λεξικόν τη̋ Αρχαία̋ Ελληνική̋ 

Γλώσση̋120
 του Δορμπαράκη Παναγιώτη και αφετέρου στο Λεξικό τη̋ Νέα̋ 

Ελληνική̋ Γλώσσα̋,
121

 του Μπαμπινιώτη Γεώργιου. Αντίστοιχα, οι ερμηνείε̋ 

διαφόρων όρων από φιλοσοφική̋ πλευρά̋, δόθηκαν, με γνώμονα το Λεξικό τη̋ 

Φιλοσοφία̋,
122

 του Πελεγρίνη Θεοδόσιου. Πρέπει ακόμα να τονιστεί η ξεχωριστή 

προσέγγιση, όσον αφορά ευρύτερα τη σχέση γλώσσα̋ και πραγματικότητα̋,   του 

Αυστριακού φιλόσοφου Λούντβιχ Βίτγκενσταϊν (Ludwig Josef Johann 

Wittgenstein,1889-1951), ο οποίο̋ υποστηρίζει τη φιλοσοφική δυνατότητα  

κατανόηση̋ του κόσμου μέσα από τη γλώσσα.
123

  

 Μέθοδο̋ εργασία̋ και σκοπό̋ τη̋ έρευνα̋    

 Στην παρούσα έρευνα, έγινε προσπάθεια μέσα από τι̋ μελέτε̋ και τα κείμενα 

που πραναφέρθησαν, να συγκροτηθεί η διαφαινόμενη υπ’ αυτών (κειμένων και 

μελετών) θέση, σύμφωνα με την οποία, η αρχιτεκτονική δομή του αγώνα συνίσταται 

σε μια αισθητική-οντολογική βάση, η οποία είναι απόρροια τη̋ αντίστοιχη̋ νιτσεϊκή̋ 

θεωρία̋ για την ύπαρξη. Έτσι, προτείνεται η προσέγγιση του ανταγωνισμού, εκτό̋ 

του παραδεδομένου πλαισίου ιστορικοχρονική̋ οριοθέτηση̋, εκτό̋ ηθικών, 

κοινωνικών, εθνολογικών ή άλλων στεγανών, σε μια κατεύθυνση σύνδεση̋ των 

φυσικών ενστίκτων (καταστροφικών και δημιουργικών) ουσιαστικά τη̋ ίδια̋ τη̋ 

φύση̋ με τον άνθρωπο, ω̋ «ενσαρκωτή» αυτή̋ (φύση̋). Ο αγώνα̋ για το Νίτσε 

αφορά τα βάθη του όντο̋ και στοχεύει στα ύψη με την παραγωγή των μεγαλοφυϊών, 

ένα στοιχείο που είναι άξιο προσοχή̋, καθώ̋ αφορά όλου̋ του̋ τομεί̋ τη̋ 

ανθρώπινη̋ δραστηριότητα̋. Εντό̋ του παραπάνω πλαισίου ανάλυση̋ του 

                                                 

117. Hillesheim, James : “Suffering and Self-Cultivation: The Case of  Nietzsche”, in: 36 Educational 
Theory 2,171-178.  
118. Νεχαμά̋, Αλέξανδρο̋: Νίτσε: Η ζωή σαν λογοτεχνία, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2002. 
119. Mihailo, Djurić: «Ο Nietzsche και οι Προσωκρατικοί», στο Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα, Ο 
Νίτσε και οι Έλληνε̋, Ζήτρο̋, Θεσσαλονίκη 1997. 
120. Δορμπαράκη̋, Παναγιώτη̋: Επίτομον Λεξικόν τη̋ Αρχαία̋ Ελληνική̋ Γλώσση̋, Εστία, Αθήνα 
81998. 
121. Μπαμπινιώτη̋, Γιώργο̋: Λεξικό τη̋ Νέα̋ Ελληνική̋ Γλώσσα̋, Κέντρο Λεξικολογία̋, Αθήνα 22002. 
122. Πελεγρίνη̋ Θεοδόση̋: Λεξικό τη̋ Φιλοσοφία̋, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004.  
123. Wittgenstein, Ludwig: Tractatus, Logico, Philosophicus. Παπαζήση, Αθήνα 1978. 
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ανταγωνισμού, έγιναν και οι συσχετίσει̋ με τον αθλητισμό και την εκπαίδευση, ω̋ 

δύο χαρακτηριστικών ανθρώπινων εκδηλώσεων με κοινό αγωνιστικό και παιδευτικό 

υπόβαθρο.           

 Η ερευνητική μέθοδο̋ που χρησιμοποιήθηκε, ήταν αυτή τη̋ φιλοσοφική̋ 

έρευνα̋ στη Φυσική Αγωγή, όπω̋ δίνεται από τον Kretchmar Scott και συνίσταται 

στα εξή̋: «Μέσα από κριτική αναζήτηση, εξέταση και ανάλυση των υπαρχόντων 

δεδομένων, τίθενται  υποθέσει̋, με σκοπό την απόδειξη αυτών σε ένα θεωρητικό 

μοντέλο».
124

 Εν προκειμένω, η  υπερισχύουσα των άλλων οντολογική-αισθητική 

θέαση του αγώνα, αποτελεί τη βασική τεθειμένη υπόθεση, με αναφορέ̋ στου̋ 

συσχετισμού̋ και στι̋ αλληλεπιδράσει̋ του ανταγωνισμού στα πεδία εξωτερική̋ 

εκδήλωσή̋ του και συγκεκριμένα στον αθλητισμό και στην εκπαίδευση. Όλα τα 

παραπάνω συγκρότησαν το αισθητικό-οντολογικό μοντέλο ερμηνεία̋ του αγώνα, με 

βάση κυρίω̋ τον στοχασμό τη̋ πρώτη̋ συγγραφική̋ περιόδου του γερμανού 

φιλοσόφου Νίτσε Φρίντριχ Βίλχελμ. Εντό̋ αυτού του θεωρητικού σχήματο̋ του 

αγώνα, μπορούν να υπάρξουν και να αναλυθούν όλε̋ οι ανθρώπινε̋ δράσει̋ και οι 

ιστορικέ̋ μορφοποιήσει̋ του̋, από καταβολή̋ τη̋ ανθρώπινη̋ ύπαρξη̋ έω̋ και 

σήμερα, φτάνει να γίνει κατανοητό, πω̋ επί τη̋ ουσία̋, πρόκειται για την κατά 

καιρού̋ διαμόρφωση ενό̋ πρωτογενού̋ ενστικτικού υλικού. Αυτή θα μπορούσε να 

αποτελέσει  πρόταση για μια μελλοντική έρευνα, όπου θα διερευνώνται  βαθύτερα οι 

σχέσει̋ μεταξύ του οντολογικού, του ιστορικού, του κοινωνικού ή και του πολιτικού 

γίγνεσθαι του αγώνα.   

   

 

 

 

 

 

                                                 

124. Kretchmar, Scott: “Philosophic Research in Physical Activity”, in: Thomas, Jerry & Nelson, Jack: 

Research Methods in Physical Activity. Human Kinetics, Champaign  31996, p.278. 
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Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΝΙΤΣΕ 

 Η φιλοσοφία τη̋ ζωή̋       

 Η φιλοσοφία του Φρειδερίκου Νίτσε, εντάσσεται στα πλαίσια τη̋ 

αποκαλούμενη̋ «φιλοσοφία̋ τη̋ ζωή̋», ενό̋ φιλοσοφικού ρεύματο̋ που 

εμφανίστηκε στην Ευρώπη (κυρίω̋ Γερμανία) στι̋ αρχέ̋ του 18
ου

 αιώνα, την εποχή 

του ρομαντισμού, και γνώρισε την περίοδο τη̋ ακμή̋ του, μεταξύ του τέλου̋ του 

19
ου

, έω̋ και τι̋ πρώτε̋ δεκαετίε̋ του 20
ου

 αιώνα, με κυριότερου̋ εκπροσώπου̋  

του̋: Μπερξόν Λουί, (Bergson Henri-Louis  1859 –1941), Γκουγιώ  Ζαν (Jean - Marie 

Guyau 1854 – 1888), Νίτσε Βίλχελμ Φρίντριχ (Friedrich Wilhelm Nietzsche,1844-

1900), Σοπενχάουερ Άρθουρ (Arthur Schopenhauer, 1788-1860)]. Η εμφάνιση τη̋ 

«φιλοσοφία̋ τη̋ ζωή̋» στον πρώιμο γερμανικό ρομαντισμό σε συνδυασμό με τι̋ 

κοσμογονικέ̋ αλλαγέ̋ και τον τρόπο που αυτέ̋ προέκυψαν (βίαιε̋ ακρότητε̋ σε 

βαθμό πρωτογονισμού) μέσα από τη γαλλική επανάσταση, κατέδειξαν την 

ευμεταβλητότητα και την ευαλωτότητα τη̋ ζωή̋,  η οποία (ζωή) τελικά κινείται από 

ανεξέλεγκτε̋ και σκοτεινέ̋ δυνάμει̋. Την περίοδο αυτή, οι έννοιε̋ τη̋ «φύση̋», τη̋ 

«ζωή̋», τη̋ «επιστήμη̋» και κατ’ επέκταση του «λογικού», επανεξετάζονται με 

κριτήριο κυρίω̋ την εσωτερική και την εξωτερική εμπειρία, αλλά και την ιστορία. 

Έτσι προκύπτει μια ερμηνεία των παραπάνω όρων και των σχέσεών του̋, που 

αποκλίνει ριζικά από  τι̋ προγενέστερε̋ περί αυτών αντιλήψει̋. Η έννοια τη̋ «ζωή̋» 

ανάγεται σε θεμελιώδη φιλοσοφική κατηγορία, που αντιδιαστέλλεται  στην επιστήμη, 

ενώ η φύση χάνει τη θετική, κατά κανόνα, σημασία που είχε στο διαφωτισμό και στο 

ρομαντισμό.
125

         

  Οι συνιστώσε̋ αυτού του φιλοσοφικού ρεύματο̋ τη̋ ζωή̋, οι οποίε̋ 

εισάγονται για πρώτη φορά και αναδεικνύονται εμφατικά στο έργο του γερμανού 

στοχαστή Φρειδερίκου Νίτσε, είναι: α) η ερμηνευτική προσέγγιση τη̋ «ζωή̋» με 

αφετηρία την εμπειρία τη̋, προκρίνοντα̋ κατ’ αυτό τον τρόπο το δυναμικό και 

                                                 

125. Χαιρόπουλο̋, Παύλο̋: Μουσική και Ζωή. Έρευνα στη φιλοσοφία τη̋ μουσική̋ του Πλάτωνα, του 
Σοπενχάουερ και του Νίτσε. Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκη̋, Θεσσαλονίκη, 2005, σελ.77.  
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παραγωγικό «γίγνεσθαι» έναντι του στατικού  Είναι,
126

 β) η αποδόμηση, κάθε είδου̋ 

δραστηριότητα̋, θεσμού ή στάση̋, η οποία υφίσταται αποξενωμένη από το βίωμα 

τη̋ ζωή̋. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποστασιοποίηση̋ από αυτή τη ρέουσα, 

ζωντανή και δημιουργική υπαρξιακή διάσταση, είναι ο «στείρο̋» ακαδημαϊσμό̋ και 

ο ρασιοναλιστικό̋ τρόπο σκέψη̋,
127

 που παραμένουν εγκλωβισμένοι, εκτό̋ των 

άλλων, στο δογματικό πλέγμα τη̋ αιτιότητα̋ (σχέση αιτία̋-αιτιατού).
128

   

Ζωή και Άνθρωπο̋. Η ζωή, σύμφωνα με τη νιτσεϊκή φιλοσοφία, 

συμπεριλαμβάνει εντό̋ τη̋ και τον άνθρωπο.
129

 Το δημιουργικό τη̋ δυναμικό απαιτεί 

τη γόνιμη συμμετοχή όλων των εν δυνάμει παραγωγικών τη̋ στοιχείων, άρα και του 

ίδιου του ανθρώπου. Η ζωή, μέσα από την ακατάπαυστη ροή γέννηση̋-φθορά̋-

αναγέννηση̋, είναι κυρίω̋ προσανατολισμένη να δημιουργεί αενάω̋, προκειμένου να 

υπάρχει. Σ’ αυτή την πορεία εντάσσεται και ο άνθρωπο̋, μετέχοντα̋  λειτουργικά, 

βάσει τη̋ καθοριστική̋ μεταφυσική̋ αρχή̋ τη̋ βούληση̋ για δύναμη,
130

 η οποία 

αποτελεί και το φυσικό πυρήνα κίνηση̋ του, καθώ̋ είναι εκείνο το στοιχείο που 

δύναται να θέλει, δημιουργώντα̋ και διατρέχοντα̋ κατ’ αυτό τον τρόπο το κοσμικό 

γίγνεσθαι.          

 Έτσι, εν κατακλείδι, για τη φιλοσοφία του Νίτσε, η σωματική εμπειρία και η 

αναγνώριση τη̋ δράση̋ των ενστίκτων, καθώ̋ και η «αυτοσυναίσθηση»
131

 του ίδιου 

του υποκειμένου, υπέρκεινται τη̋ συμβατική̋ ατομική̋ συνείδηση̋ και των 

μεθοδικών νοητικών διεργασιών, και αποτελούν, επί τη̋ ουσία̋, τι̋ οδού̋ ανάλυση̋ 

και ερμηνεία̋ του κόσμου. Ο κόσμο̋ είναι ένα αυτοδύναμο έργο τέχνη̋, που οφείλει 

την ύπαρξή του μόνο στη ζωογόνο θέληση για δύναμη.
132

  Το λογικό δεν καταργείται, 

                                                 

126. Bollnow: Παιδαγωγική, σελ.14. 
127. Πελεγρίνη̋, Λεξικό,σελ.363: «Λογοκρατία ή ορθολογισμό̋ ή ρασιοναλισμό̋.... η θεωρία, σύμφωνα 
με την οποία, η γνώση μπορεί να αποκτηθεί αποκλειστικά μέσω του λόγου ή τη̋ νόηση̋, η διδασκαλία 
ότι η ανθρώπινη γνώση αποτελεί προϊόν ανώτατων αρχών, οι οποίε̋ είτε υπάρχουν έμφυτε̋ στο νου, είτε 
μπορούν να συλληφθούν από το νου άμεσα, χωρί̋ τη διαμεσολάβηση των αισθήσεων». 
128. Πελεγρίνη̋, Λεξικό,σελ.98: «Σύμφωνα  με την αρχή τη̋ αιτιότητα̋, μεταξύ τη̋ αιτία̋ και του 
αποτελέσματο̋ υπάρχει αναγκαίο̋ δεσμό̋, έτσι ώστε, αν συμβεί η αιτία, να θεωρούμε ότι θα 
ακολουθήσει υποχρεωτικά το αποτέλεσμα». 
129. Νίτσε: Γέννηση, σελ.46.  
130. Βεΐκο̋: Nietzsche,σελ. 3. 
131. Μπαμπινιώτη̋: Λεξικό, σελ.1695:Ο όρο̋ συναίσθηση, σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη, Γεώργιο 

σημαίνει την «απόλυτη  επίγνωση και συνείδηση μια κατάσταση̋». Έτσι, με βάση την παραπάνω 

επεξήγηση, ω̋ αυτοσυναίσθηση ορίζεται η βαθύτερη γνώση του ατόμου για την ίδια την υπαρξιακή 
του συνθήκη, βάσει τη̋ οποία̋, ο άνθρωπο̋ αποτελεί, παρά την υποκειμενική και ιδιοσυγκρασιακή 

του διάσταση, λειτουργικό στοιχείο τη̋ ολότητα̋ του  γίγνεσθαι.  
132. Βεΐκο̋: Nietzsche,σελ.33. 
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αλλά επανοριοθετείται, υπό καλλιτεχνικό πρίσμα, στα πλαίσια τη̋ ζωτική̋ 

λειτουργία̋ των ενστίκτων. Η αισθητική, ω̋ εμπειρία, έχει εξέχουσα σημασία και 

συναρτάται άμεσα με τη ζωή, όπω̋ και η ηθική, η οποία αποκτά ένα νέο, ανώτερο, 

κατά το Νίτσε, νόημα.
133

  

 Η  εννοιολόγηση του αγώνα       

 Η νιτσεϊκή προσέγγιση στον αγώνα, βάσει τη̋ οποία̋ στον ανταγωνισμό 

εκφαίνεται η ουσία τη̋ φυσική̋ κατάσταση̋ τη̋ ύπαρξη̋ σε όλο το εύρο̋ τη̋ χάρη 

στην κατευναστική διαχείριση - μεταμόρφωση τη̋ σκληρή̋ επιθετική̋ διάσταση̋ 

από την αισθητική δράση του απολλώνιου στοιχείου,
134

 σε γλωσσολογικό επίπεδο,  

«επιβάλει» έναν επαναπροσδιορισμό του αγώνα σε σχέση με την κοινώ̋ αποδεκτή 

εννοιολόγησή του. Ο αγώνα̋ ετυμολογικά προέρχεται από το αρχαίο ρήμα άγω 

(οδηγώ) και σημαίνει τη συγκέντρωση,  τη συνάθροιση θεών, ανθρώπων, πλοίων κ.ά. 

Στον Όμηρο ο αγώνα̋ παίρνει τη μορφή τη̋ συγκέντρωση̋ για άμιλλα, για 

ανταγωνισμό, κάτι που διατηρείται νοηματικά ω̋ και τι̋ μέρε̋ μα̋.
135

 Ακόμα, στα 

ομηρικά έπη μνημονεύονται για πρώτη φορά αγώνε̋ αθλητικοί και εμφανίζονται οι 

λέξει̋ άθλα (αέθλα) και αθλητή̋ (αθλητήρ). Εξάλλου, εκ του ρήματο̋ αθλέω, 

παράγονται, τόσο ο άθλο̋, ο οποίο̋ σαφώ̋ μπορεί να δώσει το στίγμα του 

αγωνιστικού πλαισίου, καθώ̋  «έχει την έννοια του αγώνα, του μόχθου, του μεγάλου 

κόπου και του κατορθώματο̋»,
136

 όσο και το επίθετο άθλιο̋ που σημαίνει «τον 

αγωνιζόμενο διά το βραβείον, ο αγωνιζόμενο̋ γενικώ̋, ταλαιπωρούμενο̋, δυστυχή̋, 

ελεεινό̋...».
137

         

 Εδώ, αξίζει να σημειωθεί, πω̋ η λέξη αγωνία προερχόμενη εκ του αγώνο̋, 

ενώ σήμαινε αρχικά τον «έντονο συναγωνισμό κατά τι̋ αθλητικέ̋ συναντήσει̋», 

εξελίχθηκε σημασιολογικά,  δηλώνοντα̋ την έννοια του φόβου, τη̋ ανησυχία, τη̋ 

ψυχική̋ ταραχή̋ και του άγχου̋.
138

 Έτσι, ο συνδυασμό̋ του επιθέτου άθλιο̋ 

(αγωνιζόμενο̋, ταλαιπωρούμενο̋, ελεεινό̋) και του ουσιαστικού αγωνία (έντονο̋ 

                                                 

133. Νίτσε: Ζαρατούστρα, σελ. 320: «…επαγγέλλεται μια καινούργια ηθική καθώ̋ επανορίζει την 
αρετή…… η αρετή γίνεται μία, μοιάζει με πάθο̋, κινητοποιεί όλε̋ τι̋ δυνάμει̋ του ανθρώπου – σε 
αντίθεση προ̋ τι̋ τέσσερι̋ κεφαλαιώδει̋ αρετέ̋ τη̋ παραδοσιακή̋ μεταφυσική̋, τη σοφία, το θάρρο̋, τη 
δικαιοσύνη και τη σωφροσύνη, και προ̋ τι̋ θεολογικέ̋ αρετέ̋, την πίστη, την ελπίδα, την ευσπλαχνία»   
134. Νίτσε: Χρόνια, σελ.16. 
135. Μπαμπινιώτη̋: Λεξικό, σελ.64.    
136. Αλμπανίδη̋: Ιστορία, σελ.29.  
137. Δορμπαράκη̋: Λεξικόν, σελ.29.   
138. Μπαμπινιώτη̋: Λεξικό, σελ.64 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:26 EEST - 54.219.128.100



24 

 

συναγωνισμό̋, ψυχική ταραχή, άγχο̋),  οδηγεί, σύμφωνα με το Μπαμπινιώτη 

Γιώργο, στη νοηματική συσχέτιση των δύο όρων τόσο με την υπερβολική προσπάθεια 

του αθλητή για την απόκτηση επάθλου, όσο και με την επακόλουθη δεινή κατάσταση 

στην οποία περιέρχεται ο υπέρμετρα αγωνιζόμενο̋.
139

 Επίση̋, ενδιαφέρον  

παρουσιάζει και η άποψη του Γκουλιώνη Θέμου σχετικά με το νόημα τη̋ λέξη̋ 

άθλιο̋:           

 « Ο ρωμαλέο̋ δηλ. αγωνιστή̋ που μοχθεί μέσα από τον αθλητικό αγώνα για την 

κατάκτηση τη̋ νίκη̋ και τη̋ κοινή̋ αποδοχή̋, αν δεν προσέξει και μετατραπεί σε 

μονομανή διεκδικητή τη̋ νίκη̋ και τη̋ επιδόσεω̋, παραμελώντα̋ προ̋ χάριν του̋ τα 

πάντα, γίνεται ελεεινό̋ και αχρείο̋ (η αρχική σημασία τη̋ λέξη̋ ήταν άχρηστο̋ από το 

στερητικό α + χρεία), βυθισμένο̋ στου̋ άθλου̋, δηλαδή ΑΘΛΙΟΣ».140
  

 Τα παραπάνω,  παραπέμπουν σαφώ̋ σε μια κατάσταση εκτροπή̋ από τα 

«υγιή», αγωνιστικά αθλητικά όρια και μπορεί να ειπωθεί πω̋ περιγράφουν κυρίω̋ 

τον τρόπο λειτουργία̋ του σύγχρονου επαγγελματικού αθλητισμού και 

πρωταθλητισμού,
141

 ο οποίο̋ (τρόπο̋) δε θυμίζει σε τίποτα το γενικότερο πνεύμα τη̋ 

εποχή̋ του Ομήρου. Εκεί, στην ομηρική περίοδο, κυριαρχούν τα ηρωικά ιδανικά, η 

αρετή και η άμιλλα, που επιτρέπουν την εκδήλωση ενό̋ «πολιτισμένου» 

ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων, όπου επικρατεί η επιθυμία για επίδειξη 

τη̋ υπεροχή̋ του ενό̋ έναντι του άλλου
142

 σε αντίθεση με την, κατά Νίτσε, 

προομηρική, βάρβαρη περίοδο, όπου κυριαρχεί η ζοφερότητα ενό̋ ερεβικού κόσμου,  

με τη δίχω̋ όρια ανεξέλεγκτη παρουσία του καταστροφικού ενστίκτου, σε ένα 

ασύλληπτη̋ ωμότητα̋ γίγνεσθαι, όπου η ύπαρξη ορίζεται από τα άγρια πρωτογονικά 

ένστικτα και μόνον. Σύμφωνα με το Νίτσε, η σκοτεινή αυτή πριν τον Όμηρο εποχή 

που χαρακτηρίζεται από ειδεχθεί̋ πράξει̋,
143

 αναπαρίσταται με γλαφυρότητα στου̋ 

αποκρουστικού̋ και φοβερού̋ θρύλου̋ των Θεογονιών του Ησιόδου,
144

 που πόρρω 

                                                 

139. Μπαμπινιώτη̋: Λεξικό, σελ.83. 
140. Γκουλιώνη̋: Αθλητισμό̋, σελ.166-167. 
141. Γκουλιώνη̋: Αθλητισμό̋, σελ.170.  
142. Γιαννάκη̋, Θωμά̋: « Ευ αγωνίζεσθαι», σελ.198.    
143. Νίτσε: Κείμενα, σελ.108-109. 
144. Ησίοδο̋, Θεογονία, 154-187.Σύμφωνα με τον Νίτσε, η αποκρουστικότητα των Θεογονιών του 

Ησιόδου, έγκειται σε ένα πλέγμα ωμή̋ βία̋, όπου επικρατούν οι δολοφονίε̋ ,οι ακρωτηριασμοί, η 

σεξουαλική ανάγκη, η νύχτα, η απάτη, τα γηρατειά και ο θάνατο̋. Χαρακτηριστική τη̋ αγριότητα̋ του 

συγκεκριμένου έργου, είναι η περίπτωση του Τιτάνα Κρόνου, γιου του Ουρανού, ο οποίο̋ λόγω τη̋ 
μοχθηρότητα̋ του πατέρα του,  παρέμενε  κλεισμένο̋ στου̋ κόλπου̋ τη̋ μητέρα̋ Γη̋. Ο Κρόνο̋, για 

να απελευθερωθεί, έκοψε τα γεννητικά όργανα του πατέρα του Ουρανού, σκοτώνοντά̋ τον και 

επαναγονιμοποιώντα̋  παράλληλα τη Γη με το αίμα που έτρεχε από την πληγή του πατέρα του. 
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απέχουν από το ομηρικά διαμορφωμένο πλαίσιο του ανταγωνισμού, το οποίο 

«δικαιολογεί» και την εκτενέστερη, αλλά ταυτοχρόνω̋ και ευμενέστερη, λόγω τη̋ 

απουσία̋ του καταστρέφειν, νοηματοδότηση τη̋ έννοια̋ του αγώνα από το Γερμανό 

φιλόσοφο.           

 Ο Νίτσε, στο έργο του Ο αγών στον Όμηρο, χρησιμοποιεί  για να δηλώσει τον 

αγώνα, τη γερμανική λέξη Wettkampf, 145
 βάσει τη̋ οποία̋, καλύπτεται νοηματικά 

όλο το εύρο̋ των εντό̋ ορίων συγκρουσιακών αντιπαραθέσεων (ανταγωνισμό̋) και 

τη̋ αγωνιστική̋ συνύπαρξη̋ (συναγωνισμό̋- άμιλλα) που μπορούν να υπάρξουν 

σύμφωνα με την οντολογική προέλευση και αποστολή του αγώνα, η οποία επιτάσσει 

την προαγωγή τη̋ ύπαρξη̋ και όχι την εκμηδένισή τη̋. Επομένω̋, γίνεται αντιληπτό, 

πω̋ ο κατά Νίτσε αγώνα̋, είναι κατ’ αρχά̋ το υπαρξιακό πεδίο,
146

 όπου είναι δυνατή 

η εκδήλωση και η πλήρωση των αρχέγονων φυσικών χαρακτηριστικών, η 

αυτοπραγμάτωση τη̋ ίδια̋ τη̋ φύση̋.
147

Ω̋ εκ τούτου, εντό̋ του αγώνα, λόγω του 

οντολογικού του εύρου̋, μπορούν να παραχθούν και να εξελιχθούν όλε̋ οι δυνατέ̋ 

εκφάνσει̋ τη̋ δράση̋ των διαγωνιζομένων. Οι θέσει̋ ή τα πιστεύω των 

συμμετεχόντων στον αγώνα, από ηθική̋, κοινωνική̋, πολιτιστική̋ ή μεταφυσική̋ 

απόψεω̋, όπω̋ και οι συνθήκε̋ του περιβάλλοντο̋, είναι τα στοιχεία που 

διαφοροποιούν ποιοτικά τον αγώνα σε επίπεδο φαινομενική̋ πραγματικότητα̋, 

προσδίδοντά̋ του άλλοτε τον χαρακτήρα μια̋ πιο έντονη̋ σύγκρουση̋ με διάθεση-

κατεύθυνση εναντίον του άλλου (ανταγωνισμό̋),
148

 άλλοτε μια̋ παράλληλη̋ 

                                                 

145. Νίτσε: Κείμενα, σελ.240. 
146. Νίτσε, Γέννηση,σελ.57-58: Σύμφωνα με το Νίτσε, η παρουσία των δύο αισθητικών, κοσμικών 

αρχών, του απολλώνιου (ήρεμου, γαλήνιου, συγκρατημένου) και του διονυσιακού (επιθετικού, 

απεριόριστου, χαώδου̋) υφίσταται σε ένα αγωνιστικό καθεστώ̋, όπου οι δύο δυνάμει̋ ανταγωνίζονται 

διαρκώ̋ η μία την άλλη. Έτσι λοιπόν, ο αγώνα̋, εκ προοιμίου αποτελεί τον κατ’ εξοχήν υπαρξιακό 

χώρο, όπου μπορεί να πραγματωθεί  η φυσική διαμάχη των αντιθέτων.  
147. Rosenberg: “Nietzsche”,p.275.  
148. Διογένη̋ Λαέρτιο̋, Βίων και γνωμών των εν φιλοσοφίαι ευδοκιμησάντων, II.5, 46 & Νίτσε: 

Κείμενα, σελ113: Ο Νίτσε, αναφερόμενο̋ σε ένα απόσπασμα από το έργο του Διογένη Λαέρτιου, δίνει 

την εικόνα του πάθου̋ που μπορεί να εμπεριέχει ο ανταγωνισμό̋, γεγονό̋, που επί τη̋ ουσία̋ 

διαχωρίζει ποιοτικά-ηθικά τον ανταγωνισμό από το συναγωνισμό, ο οποίο̋ (συναγωνισμό̋)  

χαρακτηρίζεται, κατά βάση, από την επιδίωξη τη̋ αρετή̋ και ω̋ εκ τούτου συγκινεί το άτομο ευγενώ̋: 
«Ο Αριστοτέλη̋ έκανε κάποτε μια λίστα τέτοιων εχθρικών ανταγωνισμών μεγάλου στιλ: εδώ βρίσκει 
κανεί̋ το εκπληκτικότερο παράδειγμα, εκείνο ενό̋ νεκρού που μπορεί να προκαλέσει τη διαβρωτική 
ζήλια ενό̋ ζωντανού. Έτσι περιγράφει ο Αριστοτέλη̋ τη σχέση του Ξενοφάνη του Κολοφώνιου με τον 
Όμηρο». Το εν λόγω απόσπασμα από το έργο του Διογένη Λαέρτιου είναι το εξή̋: «Τούτω τι̋, καθά 
φησιν Αριστοτέλη̋ εν τρίτω Περί ποιητική̋, εφιλονίκει  Αντίλοχο̋ Λήμνιο̋  και Αντιφών ο τερατοσκόπο̋, 
ω̋ Πυθαγόρα Κύλων Κροτωνιάτη̋ · και Συαγρό̋ Ομήρω ζώντι, αποθανόντι δε Ξενοφάνη̋ ο 
Κολοφώνιο̋» (Βρισκόταν σε διαμάχη μαζί του κάποιο̋  Αντίλοχο̋  Λήμνιο̋, όπω̋ λέει ο Αριστοτέλη̋ 
στο τρίτο κεφάλαιο του έργου  Περί ποιητική̋, και ο Αντιφών ο μάντη̋, όπω̋ γινόταν με τον Πυθαγόρα 
και τον Κύλωνα τον Κροτωνιάτη. Η ίδια διαμάχη υπήρχε ανάμεσα στον Συαγρό και τον Όμηρο, όσο 
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αγωνιστική̋ δραστηριότητα̋ (συναγωνισμό̋),
149

 που φτάνει έω̋ και την 

ευγενικότερη μορφή αγωνίζεσθαι, την άμιλλα,
150

 αποκλείοντα̋ πάντα την πιθανότητα 

εκτροπή̋ προ̋ ακραίε̋ καταστάσει̋ ολέθρου.              

Ύπαρξη, τέχνη και αγώνα̋. 

Ύπαρξη και Τέχνη. Το γίγνεσθαι και πιο συγκεκριμένα η  απόλυτη κατάφαση 

στη δημιουργία, με ερείσματα στο στοχασμό του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου 

Ηράκλειτου,
151

 αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά τη̋ φιλοσοφία̋ του Νίτσε. 

Πρόκειται ευρύτερα, για μια ενεργητικά θετική αντιμετώπιση τη̋ ύπαρξη̋ από τον 

Γερμανό φιλόσοφο, όπου από τη μια αναγνωρίζεται και αναλαμβάνεται το σκληρό 

και οδυνηρό τη̋ (ύπαρξη̋) πρόσωπο, αλλά από την άλλη, με αγωνιστικό 

καλλιτεχνικό δυναμισμό, γίνεται  προσπάθεια, μέσω τη̋ τραγική̋ τέχνη̋ και του 

αγώνα, να βιωθεί, αλλά και να υπερβαθεί, αυτή η διάσταση του υπαρξιακού ζόφου. 

Τα κοσμικά στοιχεία που διατρέχουν σύμπασα την ύπαρξη, αφενό̋ το διονυσιακό, ω̋ 

                                                                                                                                            

ζούσε, και όταν πέθανε του άσκησε κριτική ο Ξενοφάνη̋ ο Κολοφώνιο̋). Γίνεται λοιπόν κατανοητό, 

πω̋ ακόμα και η απουσία ενό̋ προσώπου είναι ικανή να αποτελέσει το έναυσμα για την αναζωπύρωση 

μια̋ ακραία̋ (;) μορφή̋ ανταγωνισμού, όπω̋ αυτή που περιγράφτηκε παραπάνω. 
149. Δορμπαράκη̋ : Λεξικόν, σελ. 93 & 771 & Γκουλιώνη̋: Αθλητισμό̋, σελ. 148-151: ανταγωνίζομαι: 

«αγωνίζομαι κατά τινό̋ (τινι), αγωνίζομαι, διαφιλονικώ ...συναγωνίζομαι: «αγωνίζομαι ομού, 
αγωνίζομαι μετά τινό̋». Ακόμα,  εύστοχα, ο Γκουλιώνη̋ Θέμο̋, παρουσιάζει τη σταδιοδρομία ή  

δρόμο σταδίου, βασικό αγώνισμα των Ολυμπιάδων επί 1277 έτη (από το 884π.Χ έω̋ και το 393μ.Χ), 

ω̋ το εναργέστερο παράδειγμα συναγωνισμού και ευγενού̋ άμιλλα̋. Ο παραπάνω συγγραφέα̋ σε μια 

ιδιαίτερη, τόσο εννοιολογική, όσο και σημειολογική προσέγγιση τη̋ λειτουργική̋ δομή̋ του 

αγωνίσματο̋ τη̋ σταδιοδρομία̋,  θέλοντα̋ να τονίσει την ποιοτική διαφοροποίηση ανάμεσα στον 

συναγωνισμό και στον ανταγωνισμό, αναφέρει τα ακόλουθα: «Όταν λέμε και σήμερα σε κάποιον καλή 
σταδιοδρομία, εννοούμε την καταξίωσή του μέσα από έντιμο, ειλικρινή και ηθικό αγώνα, όπω̋ ακριβώ̋ 
είναι και ο αγώνα̋ του δρομέα στο στάδιο». Ακολούθω̋, παρατίθενται από το Γκουλιώνη τα 

χαρακτηριστικά που καθιστούν τη σταδιοδρομία πρότυπο συναγωνισμού: α) «Η παραλληλία των 
διαδρόμων. Με τον τρόπο αυτόν αποκλείεται η αντιπαλότητα και αντιπαράθεσι̋, που συχνά οδηγούν σε 
βίαιε̋ συγκρούσει̋. Έτσι ο αγώνα̋ λαμβάνει χαρακτήρα ιδανικού συναγωνισμού, δηλαδή παράλληλου 
αγώνα για τη διεκδίκηση τη̋ νίκη̋ έξω και πέρα από μίση και διαμάχε̋», β) «Αυστηρό̋ χωρισμό̋ (ή 

ένωση) των διαδρόμων με μία λευκή γραμμή ....ο Αγών θωρακίζεται από κάθε ενδεχόμενη 
καταστρατήγηση...», γ) «Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα προ̋ τα εμπρό̋ ...ενώνουν τα βλέμματά του̋ 
στο άπειρο... κοινό̋ αντίπαλο̋ είναι ο Χρόνο̋ και η ανθρώπινη πεπερασμένη δυνατότητα και αντοχή..», 
δ) « Απουσιάζει κάθε είδου̋ τεχνική, και φυσικά κάθε είδου̋ τέχνασμα».  
150. Όμηρο̋, Ιλιάδα, Ζ, 208 & Μπαμπινιώτη̋: Λεξικό, σελ.137:  Ο ορισμό̋ τη̋ άμμιλα̋ για τον αρχαίο 
ελληνικό κόσμο, μπορεί να ειπωθεί πω̋ βρίσκεται στην προτροπή του  Ιππόλοχου προ̋ το γιο του που 

έφευγε για την Τροία: «Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων» (πάντα να πρωτεύει̋ και να 

ξεπερνά̋ του̋ άλλου̋). Έτσι, σύμφωνα και με τον Μπαμπινιώτη,  άμμιλα είναι «....η προσπάθεια για 
διάκριση και υπεροχή-συνήθω̋ κατ’ αντιδιαστολή προ̋ τον ανταγωνισμό, ο οποίο̋ διακρίνεται από 
έντονη αντιπαλότητα».     
151.Ηράκλειτο̋, Αποσπάσματα, DK 10: «...και εκ πάντων έν και εξ ενό̋ πάντα» & Deleuze: Νίτσε, 
σελ.41:Κατά το γάλλο φιλόσοφο Deleuze, Gilles, για τον Ηράκλειτο «δεν υπάρχει Είναι πέραν του 
γίγνεσθαι, ούτε Εν πέραν του Πολλαπλού, ...το Πολλαπλό είναι η κατάφαση του Ενό̋, το γίγνεσθαι, η 
κατάφαση του Είναι. Η ίδια η κατάφαση του γίγνεσθαι είναι το Είναι». 
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προσδιοριστικό στοιχείο του οντολογικού χάου̋ και τη̋ σκοτεινή̋ καταγωγική̋ 

προέλευση̋ τη̋ ύπαρξη̋, αφετέρου το απολλώνιο, ω̋ η φωτεινή πραγματικότητα του 

φαινομένου,  ενεργοποιούνται, και ενεργοποιούν μεταφυσικά τη δυνατότητα του 

όντο̋ για μια βιωματική πορεία κίνηση̋ εντό̋ του Είναι. Το ον καλλιτέχνη̋ και το 

παραγόμενο καλλιτέχνημα συγκλίνουν, μετατρέποντα̋ την ίδια τη ζωή σε έργο 

τέχνη̋. Από τη μια η μουσική και οι ωδέ̋ στο Διόνυσο, η εκστατική μέθη, οι κραυγέ̋ 

και οι ξέφρενοι χοροί, αποτελούν επιφανειακέ̋ εκφάνσει̋ του απεριόριστου βάθου̋ 

τη̋ ύπαρξη̋ και παράλληλα τρόπου̋ συμπόρευση̋ με το αρχέγονο ρεύμα τη̋ ζωή̋ 

(διονυσιακό) ∙ από την άλλη, το ήρεμο μεγαλείο τη̋ απολλώνια̋ απλότητα̋ 

(απολλώνιο), που εμφανίζεται στη ζωγραφική, στη γλυπτική και στην αρχιτεκτονική, 

φέρει εντό̋ του χαλιναγωγημένη, μια βάναυση λαχτάρα για υπερβολή.
152

 Έτσι, είναι 

δυνατό μέσω τη̋ δραματική̋ κίνηση̋ στην τραγωδία, αλλά και τη̋ αγωνιστική̋-

ανταγωνιστική̋ δράση̋ που δίνει ελεγχόμενη διέξοδο στα πρωτόγονα πάθη,  να δοθεί 

μορφή στο άμορφο, υπόσταση σ’ αυτό που διαφεύγει τη̋ συνείδηση̋.  

 Η τραγική τέχνη λοιπόν, σύμφωνα με το Νίτσε, παρέχει μια δυνατότητα 

σύλληψη̋ του πρωτόγονου πάθου̋ τη̋ ύπαρξη̋, όντα̋ ταυτόχρονα εντό̋ και 

απέναντί του. Η πραγματικότητα του Είναι μπορεί να βιωθεί άμεσα μόνο μέσα στην 

τέχνη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί διά τη̋ κατάφαση̋ που υπαγορεύει η σύνθεση του 

τραγικού, όπου αρχέγονα δομικά στοιχεία του όντο̋ και πρωτογενεί̋ υπαρξιακέ̋ 

δυνάμει̋ συνδυάζονται με το συγκρατημένο και το αρμονικό. Το διονυσιακό 

μορφοποιείται, ιδιαιτεροποιείται από το απολλώνιο, γεννώντα̋ το τραγικό.
153 

Αυτό 

είναι το ιδεώδε̋ κράμα τη̋ αττική̋ τραγωδία̋, στο οποίο χάρη στη μοναδική 

μορφοποιητική επεξεργασία τη̋ τέχνη̋, αναδεικνύονται με ευκρίνεια ποιότητε̋, που 

λόγω τη̋ ά-λογη̋ καταστροφική̋ δυναμική̋ που τι̋ διακρίνει, είναι φυσικά αδύνατο 

να παρουσιαστούν χωρί̋ να προκαλέσουν τον όλεθρο, παρά μόνον εμφανιζόμενε̋  

«υπό απολλώνιο μορφικό έλεγχο». Ο νιτσεϊκό̋ αγώνα̋ εμπεριέχει το ίδιο με την 

τέχνη πρωτογενέ̋ στοιχείο «συγκράτηση̋» τη̋ υπαρξιακή̋ τάση̋ για αφανισμό. 

                                                 

152. Νίτσε: Γέννηση, σελ.57: Αναφερόμενο̋ στον απολλώνιο Έλληνα ο Νίτσε επισημαίνει: «...παρά όλη 
την ομορφιά και το μέτρο του, όλη η ύπαρξή του στηριζόταν σ’ ένα κρυμμένο υπόστρωμα.... το τιτανικό 
και το βάρβαρο ήταν εξίσου επιτακτική ανάγκη με το απολλώνιο» . 
153.

 
Νίτσε, Φρίντριχ, Βίλχελμ: Η γέννηση τη̋ τραγωδία̋, Γ. Φέξη, Αθήνα, 1965, σελ.46 & 136: 

Εύστοχα, ο Καζαντζάκη̋ Νίκο̋, μελετητή̋-εκτό̋ των άλλων-τη̋ νιτσεϊκή̋ σκέψη̋, αλλά και 
μεταφραστή̋ του εν λόγω νιτσεϊκού έργου  Η γέννηση τη̋ τραγωδία̋,  υποστηρίζει (στη συγκεκριμένη 

έκδοση με μεταφραστή τον ίδιο), πω̋  «δεν πρέπει να θεωρήσωμεν τον τραγικόν μύθον παρά ω̋ 
συμβολική παράσταση τη̋ διονυσιακή̋ σοφία̋ με απολλώνια καλλιτεχνικά μέσα». 
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Στον ανταγωνισμό, κατά το Νίτσε, τα όρια τίθενται με φυσικό, αισθητικό τρόπο, 

λόγω τη̋ πλαστική̋ απολλώνια̋ επίδραση̋, καθώ̋ μόνον έτσι είναι δυνατό να 

αποφευχθεί  η εκτροπή σε άμετρα βίαιε̋ ενέργειε̋. 

 Αγώνα̋, τραγωδία, και φύση. Η δυνατότητα εκδήλωση̋ τη̋ 

προσανατολισμένη̋ στο θάνατο και στην ωμότητα, εγγενού̋ επιθετική̋ τάση̋, 

διατηρώντα̋ όμω̋ εντό̋ ορίων την ακραία συγκρουσιακή τη̋ διάσταση, αποτελεί  το 

σημείο σύγκλιση̋ σε οντολογικά  καλλιτεχνικό επίπεδο, μεταξύ του αγώνα και τη̋ 

ύψιστη̋ μορφή̋ τέχνη̋ που είναι η τραγωδία. Το παραπάνω γεγονό̋, επισημαίνεται 

από τον Max Marcuzzi, ο οποίο̋  χαρακτηριστικά αναφέρει:   

  «…όπω̋ είναι λοιπόν η τραγωδία μια ιδανικοποίηση του οργίου έτσι και ο 

ανταγωνισμό̋ είναι η ιδανικοποίηση του μακελειού … (ο ανταγωνισμό̋) μετουσιώνει 

τα ζωτικά πάθη χωρί̋ να τα εξαλείφει, εξιδανικεύει το μίσο̋ και την ηδονή τη̋ 

καταστροφή̋, σε φθόνο και άμιλλα».154                                                           

 Έτσι, συνάμα, όπω̋ και στην τραγωδία,  αποφεύγεται η φρίκη τη̋ μάχη̋ και 

του εκμηδενισμού τη̋ ύπαρξη̋. Συνεπώ̋, η κουλτούρα του ανταγωνισμού είναι η 

κουλτούρα τη̋ τραγική̋ τέχνη̋. Είναι σαφέ̋ λοιπόν, πω̋ και στι̋ δύο περιπτώσει̋,  

τόσο στο τραγικό όσο και στον αγώνα, έχουμε τη συνύπαρξη του πρωτογενού̋ 

σκοτεινού κοσμικού βάθου̋ και τη̋ φαινομενική̋ γαλήνια̋ φωτεινότητα̋, σε μια 

ιδιότυπη κάθε φορά αισθητική συνθήκη. Στην τραγωδία, η διονυσιακή ενόρμηση η 

οποία δύναται τον όλεθρο αλλά και τη γένεση, υφίσταται εμφανώ̋, με την 

καταστροφική τη̋ διάσταση «ορισμένη» εντό̋ τη̋ μορφή̋ του τραγικού, χάρη στην 

απολλώνια αρμονική επίδραση που παραχωρεί ταυτόχρονα τον δέοντα χώρο στη 

δημιουργία.          

 Αναλόγω̋ στον ανταγωνισμό, η πολεμική ορμή για φρίκη και εκμηδένιση-

(διονυσιακή κατ’ αντιστοιχία) – εκφορτίζεται σε φαινομενικέ̋ εκδηλώσει̋ 

δημιουργικού σθένου̋, σε διάφορα επίπεδα, στο κοινωνικό (ανταγωνισμό̋ μεταξύ 

των κατοίκων των πόλεων, μεταξύ μαθητών, δασκάλων, αθλητών κ.ά), στο πολιτικό 

(κράτη, στρατηγοί, πολιτικοί) στο μεταφυσικό (θεοί, ηθική τάξη), πάντα εντό̋ του 

μορφικού αγωνιστικού πλαισίου (απολλώνιο). Μέσα σ’ αυτή τη συνθήκη του αγώνα, 

εμπεριέχεται και η καταστροφή, ω̋ σημαίνουσα κινητήριο̋ δύναμη, ζώσα και 

                                                 

154. Νίτσε: Κείμενα, σελ.239. 
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παλλόμενη, αλλά όχι ανεξέλεγκτη, καθώ̋ έχει τεθεί μέσα σε όρια που προάγουν τη 

γένεση (τραγική συνθήκη συνύπαρξη̋). Αξίζει να σημειωθεί, πω̋ οι περί του αγώνα 

θεσπίσει̋ (οργάνωση, κανονισμοί, διαδικασίε̋ πρωτόκολλα, κ.ά), είναι 

προσανατολισμένε̋ εκ προοιμίου στην κατεύθυνση τη̋ απολλώνια̋ αρμονία̋, ώστε 

να ελεγχθεί, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο, το μέγεθο̋ τη̋ ολέθρια̋ 

ορμή̋. Δεν έχουμε δηλαδή στον αγώνα μια κανονιστικού τύπου καταστολή των 

ενστίκτων, αλλά μια μεταμόρφωσή του̋ με τρόπο παραγωγικό.     

 Στην ίδια κατεύθυνση, όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νιτσεϊκού 

αγώνα, βρίσκεται και η Melinda Rosenberg,
155

 η οποία θεωρεί πω̋ η φύση είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με τον άνθρωπο, γεγονό̋ που συνεπάγεται τη δυνατότητα 

εκδήλωση̋ σε επίπεδο φαινομενική̋ πραγματικότητα̋ ακόμα και των σκαιών 

ενδότερων τη̋ ίδια̋ τη̋ ύπαρξη̋. Ουσιαστικά η φύση αποζητά στον άνθρωπο την 

πλήρωσή τη̋, την αυτοπραγμάτωσή τη̋, με κομβικό  σημείο, την ενυπάρχουσα σε 

αυτήν διάσταση ολέθρου, που πρέπει να τιθασευθεί με κάποιο τρόπο, ώστε να μην 

αποβεί μοιραία για το φορέα τη̋. Αυτή ακριβώ̋ την εξαιρετική̋ σπουδαιότητα̋ 

λειτουργία τη̋ χαλιναγώγηση̋ των ενορμήσεων τη̋ φρίκη̋, επιτελεί ο ανταγωνισμό̋.

 Κάτι ανάλογο υποστηρίζει και η Acampora Christa Davis, η οποία 

εμπνεόμενη από τον αγώνα του Νίτσε, θεωρεί τον άνθρωπο ω̋ μια αρένα στην οποία 

αμέτρητε̋ ορμέ̋ και επιθυμίε̋, βρίσκουν τρόπο έκφραση̋, αντιπαράθεση̋ και 

συντονίζονται εντό̋ ορίων τελικά, συναινώντα̋ έτσι επί τη̋ ουσία̋, με την άποψη 

τη̋ Rosenberg, πω̋ μέσω του ανταγωνισμού, οι αρχέγονε̋ ενορμήσει̋ διεκδικούν την 

παρουσία του̋ στην ανθρώπινη συνείδηση.
156

 Αυτό άλλωστε συμβαίνει στο τραγικό 

(μορφοποιημένη παρουσία των πρωτογενών  τάσεων), και είναι δυνατό να συμβεί και 

στον ανταγωνισμό, εντό̋ του οποίου, προκειμένου να υποστασιοποιηθούν σε επίπεδο 

συνειδητότητα̋, όλα εκείνα τα μύχια κοσμικά στοιχεία που εντοπίζονται ω̋ ά-λογε̋ 

και α-συνείδητε̋ ενορμήσει̋, επιτυγχάνεται η εμφάνισή του̋ στην εξωτερικότητα με 

τη μορφή ελεγχόμενων συγκρούσεων και πάλη̋. Έτσι, το σκληρό πρόσωπο τη̋ 

καταστροφή̋ που ενυπάρχει στην ύπαρξη, εμφανίζεται ανθρωπίνω̋, επιβεβαιώνοντα̋ 

ουσιαστικά τη φυσική του προέλευση. Άλλωστε,  είναι χαρακτηριστική η άποψη του 

Νίτσε στο έργο του Ο αγών στον Όμηρο, σύμφωνα με την οποία ο διαχωρισμό̋ 

                                                 

155. Νίτσε, Γέννηση,σελ.57-58 & Rosenberg: “Nietzsche”,p.275. 
156. Acampora: “Wisdom”, p.207. 
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φυσικών και ανθρωπίνων ιδιοτήτων δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, καθώ̋ ο 

«άνθρωπο̋ είναι εντελώ̋ φύση»  και φέρει αυτό τον ασυνήθιστο διπλό χαρακτήρα( 

όλεθρο̋ – γένεση) τη̋ φύση̋.
157

      

 Σύμφωνο̋ με την ταύτιση ανθρώπινων και φυσικών ιδιοτήτων είναι και ο 

Λαμπρέλλη̋ Δημήτρη̋, ο οποίο̋ ερμηνεύοντα̋ το έργο του Νίτσε, Ο αγών στον 

Όμηρο,  «επεκτείνει» μια  σχετική μεταφορά του νιτσεϊκού λόγου στο παραπάνω 

κείμενο: «..όσο μπορούν να εξεταστούν χωριστά, αυτόνομα, να έχουν αυτόνομη τόσο 

υπόσταση όσο και εξέταση τη̋ συγκεκριμένη̋ μορφή̋ και του περιεχομένου του̋, τα 

άνθη από τι̋ ρίζε̋ και το έδαφο̋ που τα εξέθρεψαν, τόσο μπορούν και οι ανθρώπινε̋ 

ιδιότητε̋ –όπω̋ είναι η τέχνη, η φιλοσοφία- να διαχωριστούν από τη φύση, από το 

σώμα, (ορμέ̋, ανάγκε̋ κ.ά)».158
 Έτσι, γίνεται κατανοητό, πω̋ ακόμα και στι̋ πιο 

ευγενεί̋ και πολιτισμένε̋ εκδηλώσει̋ του ανθρώπου, θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη, κατά κύριο λόγο, όσο και αν αυτό αντιδιαστέλλεται σε μια έξωθεν 

υποβαλλόμενη τάση ανάλυση̋ ηθικού περιεχομένου, η καθ’ όλα «νόμιμη» παρουσία 

των ενορμήσεων,
159

 με την ανάλογη των περιστάσεων κάθε φορά μορφοποίηση,
160

 η 

οποία δρα καταλυτικά, ώστε να είναι δυνατή η εμφάνιση όλων των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών, ακόμα και των επιθετικά ακραίων.     

 Μια τέτοια δυνατότητα παρουσία̋ των καταστροφικών τάσεων στην 

εξωτερικότητα, εξευγενισμένων υπό τον έλεγχο των μορφών, παρέχεται, σύμφωνα με 

το Λαμπρέλλη στον αγώνα. Στο αγωνιστικό πλαίσιο μπορούν να εκτονωθούν 

παραγωγικώ̋ διαμορφούμενα, όλα εκείνα τα πρωτόγονα στοιχεία που ενυπάρχουν 

στον άνθρωπο, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση οδηγούν στη φρίκη τη̋ διάλυση̋ 

και μόνο, αν δηλαδή εκδηλωθούν εκτό̋ του ανταγωνιστικού χώρου, ο οποίο̋ ορίζεται 

στην εξωτερική πραγματικότητα, ω̋ θεσμικά κατοχυρωμένη (σύγχρονη εποχή) ή 

                                                 

157. Νίτσε: Κείμενα, σελ.107. 
158. Λαμπρέλλη̋: Nietzsche, σ.236. 
159. Νίτσε: Κείμενα, σελ.110:Η φοβερή ενόρμηση τη̋ μάχη̋, όπω̋ ήταν παρούσα στην ελληνική 

προομηρική ιστορία με φοβερό τρόπο, αναγνωρίστηκε από του̋ ίδιου̋ του̋ Έλληνε̋, ω̋ τέτοια 
(ενόρμηση) και μόνον. Ο Νίτσε αναφέρει χαρακτηριστικά:  «..τίποτα δεν χωρίζει περισσότερο τον 
ελληνικό κόσμο από τον δικό μα̋, από τον απορρέοντα απ’ αυτή την αναγνώριση χρωματισμό ορισμένων 

ηθικών εννοιών, όπω̋  παραδείγματο̋ χάριν τη̋ έριδο̋ και του φθόνου .…η ελληνική μεγαλοφυΐα 
αξιολόγησε αυτή την ενόρμηση… και τη θεώρησε νόμιμη».  
160. Ανεξάρτητα από την οντολογική βάση του ανταγωνισμού, όπω̋ είναι φυσικό, το βαθύτερο 

ενστικτικό στοιχείο, εμφανίζεται με φαινομενικέ̋ διαφοροποιήσει̋, ανάλογα με το πεδίο εκδήλωση̋ 
του (αθλητικό, εκπαιδευτικό, πολιτικό, κ.ά) και τι̋ ιστορικέ̋, κοινωνικέ̋, φυλετικέ̋ ή και γεωγραφικέ̋ 

ακόμα συνθήκε̋, δημιουργώντα̋ έτσι, ξεχωριστέ̋ δυνατότητε̋ μορφικού σχηματισμού των ορμών 

στην εμφάνεια.    
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εθιμικά παγιωμένη συνθήκη αγωνιστική̋ δράση̋ (αγώνε̋ στα ομηρικά έπη) στην 

εκάστοτε πάντα ιστορική συγκυρία.        

 Επίση̋, ο Λαμπρέλλη̋ αναφέρει, πω̋ αυτέ̋ οι ενορμήσει̋ δεν είναι δυνατό να 

«εξ- υψώνονται πάντοτε… δε μορφώνονται πάντα σε τέχνη, σε πράξη καλή, με την 

αισθητική σημασία του όρου, σε φιλοσοφία». Η μορφοποίηση των ορμεμφυτικών 

αυτών τάσεων συμβαίνει στο πεδίο του ανταγωνισμού που μπορεί να παράγει αντί να 

αφανίζει. Στην αντίθετη περίπτωση, τη̋ «μη μεταμόρφωση̋» των καταστροφικών 

ορμών, σύμφωνα με τον ίδιο, «η επιθετικότητα, …επιθυμεί να εκφραστεί, όπω̋ 

πάντοτε άλλωστε, ωμά»,161 οδηγώντα̋, κατά το Νίτσε, στο τρομακτικό και στο 

φοβερό τη̋ προομηρική̋ εποχή̋
162

 των έργων Ησιόδου,
163

 όπου το ενστικτώδε̋ 

κυριαρχεί χωρί̋ συνείδηση και άμετρα, σε αντίθεση με το νιτσεϊκό αγώνα τη̋ εποχή̋ 

του Ομήρου, στον οποίο μπορεί η πρωτόγονη ενόρμηση να υφίσταται ω̋ υπόβαθρο, 

αλλά με την παρουσία του μέτρου να δρα καταλυτικά προ̋ την κατεύθυνση τη̋ 

αρμονία̋.           

 Διαφορετική προ̋ τι̋ σκέψει̋ των παραπάνω συγγραφέων σχετικά με την 

απόλυτη ορμεμφυτική βάση του ανταγωνισμού, είναι η άποψη του Χουϊζίνγκα 

Γιόχαν(1872-1945). Ο Ολλανδό̋ ιστορικό̋, από τη μια αναγνωρίζει την παρουσία 

των ενστίκτων στη λειτουργία του αγώνα, από την άλλη όμω̋ θεωρεί ανεπαρκή κάθε 

θεωρία η οποία αρκείται να υποθέτει ένα «έμφυτο ένστικτο παιχνιδιού».
164

 Έτσι, ο 

Χουϊζίνγκα, συνθέτει τη θεωρία του διαλεκτικά, με βασική αρχή το «πνεύμα του 

παιχνιδιού» το οποίο προηγείται κάθε μορφή̋ πολιτισμού.
165

   

 Για τον Ολλανδό ιστορικό, τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού  που 

προσιδιάζουν στον αγώνα-ώστε να μπορούμε να μιλούμε για ταύτιση των δύο 

εννοιών και πρακτικών,
166

 ω̋ εκπολιτιστικών λειτουργιών πάντα-είναι: τα χρονικά 

και χωρικά όρια τη̋ δραστηριότητα̋, η ορατή τάξη αυτή̋, οι ελεύθερα αποδεκτοί 

κανόνε̋ έξω από τη σφαίρα τη̋ αναγκαιότητα̋ ή τη̋ υλική̋ ωφελιμότητα̋, η 

έκσταση και ο ενθουσιασμό̋, η ιερότητα ή η εορταστικότητα κατά περίσταση, και 

τέλο̋, η αίσθηση τη̋ έξαρση̋ και τη̋ ένταση̋ που συνοδεύει τη δράση, για ν’ 

                                                 

161. Λαμπρέλλη̋, Nietzsche, σελ.236-37. 
162. Νίτσε: Κείμενα, σελ.109. 
163. Ησίοδο̋, Θεογονία, 154-187. 
164. Χουϊζίνγκα: Άνθρωπο̋, σελ.32.   
165. Χουϊζίνγκα: Άνθρωπο̋, σελ.151: «Το συμπέρασμα απ’ όλα αυτά  είναι ότι η απουσία του πνεύματο̋ 
του παιχνιδιού καθιστά τον πολιτισμό αδύνατο». 
166. Χουϊζίνγκα: Άνθρωπο̋, σελ.78.  
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ακολουθήσει η αγαλλίαση και η χαλάρωση.
167

 Όλα τα παραπάνω, κατά το 

Χουϊζίνγκα,  συνιστούν το αγωνιστικό μοντέλο του πολιτισμού, το οποίο αφενό̋ 

αφορά το επίπεδο τη̋ επι-φαινόμενη̋ πραγματικότητα̋ και αφετέρου εμπεριέχει τι̋ 

ενδότερε̋ σύμφυτε̋ ορμέ̋ - που όμω̋ εδώ δεν διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο 

όπω̋ στη νιτσεϊκή θεωρία - καταλήγοντα̋ ιδεαλιστικά, στην ύπαρξη ενό̋ απόλυτου, 

μη υλικού, «μυστικού» στοιχείου, τελικά μια̋ «άλλη̋» πραγματικότητα̋ παιχνιδιού-

αγώνα,
168

 που επί τη̋ ουσία̋,  υφίσταται στη σφαίρα τη̋ πνευματικότητα̋  και ορίζει 

τον πολιτισμό.          

 Η παρουσία μια̋ πρωτογενού̋, άυλη̋ βάση̋, από την οποία προκύπτει για 

τον άνθρωπο το αγωνίζεσθαι, αποτελεί, γενικά, τον κοινό τόπο ανάμεσα στο 

Χουϊζίνγκα και το Νίτσε. Ο Ολλανδό̋ ιστορικό̋, όπω̋ και ο Γερμανό̋ φιλόσοφο̋, 

αποδέχονται από διαφορετική σκοπιά την υπέρβαση του «υλικού» στο γίγνεσθαι τη̋ 

ιστορία̋ και του πολιτισμού. Ο Νίτσε αναγάγει σε μεταφυσική δραστηριότητα του 

ανθρώπου την αισθητική και δι’ αυτή̋ μπορεί να κατανοηθεί ο αγώνα̋ αλλά και ο 

κόσμο̋, ενώ ο Χουϊζίνγκα, θεωρεί το παιχνίδι μια λειτουργία τη̋ ζωή̋, ένα από τα 

θεμέλια του πολιτισμού, το οποίο όμω̋ δεν επιδέχεται ακριβή ορισμό από λογική, 

βιολογική και αισθητική άποψη.
 169

  Το πέρασμα από την κοσμική τάξη στον αγώνα, 

είναι για τον ιστορικό δύσκολο να εξηγηθεί με όρου̋ αισθητική̋ ή μεταφυσική̋, μια 

άποψη που συγκρούεται με τι̋ νιτσεϊκέ̋ θέσει̋, σύμφωνα με τι̋ οποίε̋, ο  ίδιο̋ ο 

αγώνα̋ αποτελεί κοσμική αρχή, έχοντα̋ τη δομή και τι̋ προδιαγραφέ̋ του ύψιστου 

καλλιτεχνήματο̋, που δεν είναι άλλο από την αρχαία ελληνική τραγωδία.
170

  

 Ο Χουϊζίνγκα, αναφερόμενο̋ στο Νίτσε, θεωρεί, πω̋ πιθανά ο Γερμανό̋ 

φιλόσοφο̋, όπω̋ οι σοφιστέ̋ και οι ρήτορε̋ στην αρχαία Ελλάδα, έτσι και αυτό̋, 

εμπνεόταν από το «πρωτόγονο ένστικτο του ανταγωνισμού». Για τον Ολλανδό 

ιστορικό όμω̋, η αρχέγονη ορμή για αγώνα εξαντλείται στην προσωπική 

ευχαρίστηση που προκύπτει από τη δικαίωση και την επιτυχία του αγωνιζόμενου 

στην εκάστοτε δραστηριότητά του,
171

 γεγονό̋,  που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη 

νιτσεϊκή θεωρία περί αγώνο̋, σύμφωνα με την οποία, ο ανταγωνισμό̋ «εξ-υπηρετεί» 

                                                 

167. Χουϊζίνγκα: Άνθρωπο̋, σελ.197.  
168. Χουϊζίνγκα: Άνθρωπο̋, σελ.21: «...το παιχνίδι δεν είναι “συνήθη̋” ή “πραγματική” ζωή. Είναι 
μάλλον  ένα πέρασμα από την “πραγματική” ζωή σε μια προσωρινή σφαίρα δραστηριότητα̋, με εντελώ̋ 
δική τη̋ διάταξη».   
169. Χουϊζίνγκα: Άνθρωπο̋, σελ.33 & Νίτσε: Γέννηση, σελ.56.   
170. Νίτσε, Κείμενα, σελ.239. 
171. Χουϊζίνγκα: Άνθρωπο̋, σελ.226. 
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ανώτερου̋ φυσικού̋ σκοπού̋, δηλαδή, την οντολογική ανέλιξη του ανθρώπινου 

είδου̋ με τη δημιουργία μεγαλοφυϊών ατόμων. Εν κατακλείδι, για το Χουϊζίνγκα, ο 

αγώνα̋, προσεγγίζεται αφενό̋ μέσα από ένα ευκρινέ̋ ιστορικό πρίσμα, διά του 

οποίου το παιχνίδι θεωρείται ω̋ «πολιτισμικό φαινόμενο»172
 ενώ αφετέρου η 

φιλοσοφική διάθεση του ιστορικού είναι σαφή̋, καθώ̋, μέσα από το λόγο του μα̋ 

παρέχεται μια δυνατότητα ανοίγματο̋ τη̋ σκέψη̋ σε πεδία υπέρβαση̋ τη̋ 

ιστορικότητα̋, τόσο για το παιχνίδι όσο και για την «πιο εντατική και συγχρόνω̋ πιο 

πρωτόγονη μορφή παιχνιδιού»,  τον αγώνα.
 173

     

 Τι̋ παραπάνω θέσει̋ του Χουϊζίνγκα, δε φαίνεται να συμμερίζεται στην 

ολότητά του̋, ο Παπακυριάκου Ευάγγελο̋, θεωρώντα̋  πιο συγκεκριμένα το παιχνίδι 

ω̋ την πρωτογενή μορφή του αθλητισμού που ξεκινάει από τη φύση. Για τον 

Παπακυριάκου το παιχνίδι εξηγείται ω̋ μια εκ γενετή̋ τάση, ανεξάρτητη εμπειρία̋, 

«ένα ερέθισμα για κυριαρχία-συναγωνισμό-ανταγωνισμό, μια επιτακτική-έμφυτη 

ανάγκη, γραμμένη κάπου μέσα στη γλώσσα του γενετικού κώδικα… ένα̋ τρόπο̋ 

διατήρηση̋ τη̋ ύπαρξη̋». Βλέπουμε λοιπόν, πω̋ οι απόψει̋ του Παπακυριάκου 

συγκλίνουν με αυτέ̋ του Νίτσε, κυρίω̋ στο θέμα τη̋ φυσική̋ και ενορμητική̋ βάση̋ 

του αγώνα.
174

            

 Στον αντίποδα των απόψεων του Παπακυριάκου και του Νίτσε, και σε 

συνάφεια με την τοποθέτηση του Ολλανδού ιστορικού Χουϊζίνγκα Γιόχαν, φαίνεται 

να είναι οι σκέψει̋ του Αρβανιτάκη Αναστάσιου, ο οποίο̋ σε μια ιστορική-

πολιτιστική προσέγγιση του αγώνα, χαρακτηρίζει κατ’ αρχά̋, και όχι άδικα, τον 

ελληνικό πολιτισμό αγωνιστικό, προτείνει τον αθλητισμό (ακραιφνέ̋ πεδίο έκφανση̋ 

του αγώνα), ω̋ ένα καθολικό ανθρώπινο φαινόμενο το οποίο πρέπει να μελετάται σε 

σχέση με τι̋ άλλε̋ εκδηλώσει̋ του πολιτισμού, τη θρησκεία, την ηθική, την τέχνη, τα 

γράμματα και τη φιλοσοφία.
175

 Είναι σαφή̋ και εδώ η διαφοροποίηση από τι̋ 

νιτσεϊκέ̋ θέσει̋, όπου το αγωνίζεσθαι μπορεί να εκδηλώνεται στον αθλητισμό και 

στι̋ λοιπέ̋ μορφέ̋ ανθρώπινη̋ δραστηριότητα̋, οι οποίε̋ όμω̋, δεν παύουν να  

αποτελούν τελικώ̋ την παράσταση τη̋ ουσία̋ του αγώνα και όχι την ενορμητική του 

                                                 

172. Χουϊζίνγκα: Άνθρωπο̋, σελ.10. 
173. Χουϊζίνγκα: Άνθρωπο̋, σελ.137. 
174. Παπακυριάκου: Φιλοσοφία, σελ.113 & Νίτσε: Κείμενα, σελ.107-110. 
175.  Αρβανιτάκη̋: Αγών, σελ.129. 
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ουσία αυτή καθεαυτή.
176

 Για το Νίτσε, αφενό̋, στο βάθο̋ τη̋ ύπαρξη̋ ενυπάρχει 

δομικά το ανταγωνίζεσθαι και αφετέρου, ο αγώνα̋, ορίζοντα̋ την αέναη διαμάχη των 

αντιθετικών στοιχείων τη̋ ύπαρξη̋, αποτελεί την κινητήριο δύναμη του γίγνεσθαι,  

δίνοντα̋ υπόσταση  στην κοσμική πολλαπλότητα.          

 Έτσι, η ύπαρξη, ο αγώνα̋, αλλά και η τραγωδία,  συσχετίζονται οντολογικά 

στη νιτσεϊκή φιλοσοφία, με έναν τρόπο απολύτω̋ αισθητικά φυσικό, λαμβάνοντα̋ 

υπόψη πάντα την αγωνιστική συνύπαρξη του απεριόριστα σκοτεινού και του 

γαλήνιου και φωτεινού, όπω̋ αυτό εκφράζεται στην τραγική τέχνη. Ειδικότερα ο 

αγώνα̋, διαδραματίζει τον καθοριστικό ρόλο τη̋ βάση̋ παροχή̋ υπαρξιακών 

δυνατοτήτων και προοπτικών,
177

 καθώ̋ μέσω αυτού μπορούν να εκφραστούν στην 

εξωτερικότητα πλήρω̋, όλε̋ οι φυσικέ̋ συνιστώσε̋,
178

 από τη γένεση έω̋ και τον 

όλεθρο, αλλά και να προαχθεί η οντολογική συνθήκη με την διαρκή παραγωγή 

μεγαλοφυϊών,
179

 γεγονό̋ που βρίσκει σύμφωνη και την Acampora Christa Davis, η 

οποία αναγνωρίζει τον  νιτσεϊκό αγώνα ω̋ «ένα δυναμικό πλαίσιο το οποίο παρέχει τα 

μέσα για την ενεργοποίηση μια̋ μορφή̋ δημιουργική̋ δράση̋, τόσο φυσική̋, που 

εμπλουτίζει τη σημασία τη̋ ανθρώπινη̋  ύπαρξη̋ και προάγει την αξία τη̋». Πρόκειται 

σαφώ̋, για το πεδίο ανάπτυξη̋ κάθε ατομικού ταλέντου, αλλά κυρίω̋ του 

πραγματικού σκοπού τη̋ ύπαρξη̋ του αγώνα, την παραγωγή τη̋ μεγαλοφυΐα̋.
180

 

 Ακόμα, ο Timothy Wilson,
181

 εύστοχα αναφέρει πω̋ το έργο Ο αγών στον 

Όμηρο, παρουσιάζει τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο Νίτσε τη φύση τη̋ ύπαρξη̋ ω̋ 

αγώνα και στη συνέχεια πω̋ αυτό̋ ο αγώνα̋ αναπτύσσεται σε ανθρώπινου̋ θεσμού̋ 

και συστήματα. Το αγωνίζεσθαι  λοιπόν, σύμφωνα με τον Wilson, αποτελεί, εκτό̋ 

των άλλων, την οντολογική προϋπόθεση και το εφαλτήριο ανάπτυξη̋ των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων.  Εξάλλου, ο ανταγωνισμό̋ για το Νίτσε, όπω̋ 

εμφανίστηκε στου̋ Έλληνε̋, δεν διατρέχει απλώ̋ την αρχαία ελληνική κοινωνία, 

αλλά υφίσταται ω̋ αΐδιο̋ κοσμική αρχή, γεγονό̋, που παραπέμπει άλλωστε, κατά 

                                                 

176.  Νίτσε: Φιλοσοφία, σελ.38-39. 
177. Peery: Nietzsche, p.32. 
178. Rosenberg: “Nietzsche”,p.275. 
179. Νίτσε: Κείμενα, σελ.99. & 114. 
180. Acampora: “ Wisdom”, p.210.   
181. Wilson, T. (2005). Nietzsche’s early political thinking: “Homer on competition”.  Minerva - An 

Internet Journal of Philosophy Vol. 9. www.ul.ie. 
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του̋ Ulfers Friedrich και Cohen Mark Daniel
182

 και στη φιλοσοφία του 

Ηράκλειτου,
183

 στοιχεία τη̋ οποία̋ ενυπάρχουν στη νιτσεϊκή σκέψη.
184

 Ο Γερμανό̋ 

φιλόσοφο̋ αναφέρει σχετικά:         

 «Πρόκειται για μια θαυμαστή παράσταση, αντλημένη από την καθαρή πηγή του 

ελληνικού πολιτισμού, ο οποίο̋ θεωρεί τον αγώνα διηνεκή κυριαρχία, μια̋ μοναδική̋, 

αυστηρή̋, συνδεδεμένη̋ με αιώνιου̋ νόμου̋ δικαιοσύνη̋…. Μόνον ένα̋ Έλληνα̋ ήταν 

ικανό̋ να βρει αυτή την παράσταση ω̋ θεμέλιο μια̋ κοσμοδικία̋ · είναι η καλή Έρι̋ 

του Ησιόδου185
 ανυψωμένη σε αρχή του κόσμου, είναι η σύλληψη του αγώνο̋ που 

χαρακτηρίζει  τον μεμονωμένο Έλληνα και το ελληνικό κράτο̋».186
 

            Πολεμικό ένστικτο, αγώνα̋ και κράτο̋     

 Η εγγενή̋ αυτή τάση του ανθρώπου για αγώνα, έχει κατά το Νίτσε τι̋ 

καταβολέ̋ τη̋, στο γενετικά προκαθορισμένο πολεμικό ένστικτο, που μετουσιώνεται 

αμορφοποίητο στη δίχω̋ όρια φρίκη τη̋ μάχη̋. Ο οντολογικό̋  πυρήνα̋ του αγώνα,  

προέρχεται από την αρχέγονη πολεμική ορμή, η οποία, εκτό̋ των μαχών και εντό̋ 

τη̋ κοινωνία̋, διαμορφώνεται σε πολιτική ενόρμηση για τη δημιουργία και 

                                                 

182. Ulfers, & Cohen: “Friedrich”, p. 25 : «η ηρακλείτεια αγωνιστική αρχή και η νιτσεϊκή διαμάχη των 
αντιθέτων, συνιστούν τον πυρήνα ενό̋ αυτοαναπαραγόμενου και εξελικτικού κοσμοείδωλου». 
183. Ηράκλειτο̋, Αποσπάσματα, DK  126, 91, 80, 51, 53, 30, 10, 8 & Αξελό̋, Ηράκλειτο̋, σελ.47 &  

Νίτσε: Φιλοσοφία, σελ.37-38: «Το ένα και αιώνιο γίγνεσθαι, η ολοκληρωτική έλλειψη σταθερότητα̋ 
καθετί ενεργά πραγματικού, το οποίο συνεχώ̋ μόνο δρα και γίνεται αλλά το οποίο δεν είναι, όπω̋ μα̋ 
διδάσκει ο Ηράκλειτο̋…   Ο Ηράκλειτο̋ το πέτυχε αυτό παρατηρώντα̋ τη χαρακτηριστική πορεία αυτού 
του γίγνεσθαι και τη̋ φθορά̋, την οποία συλλαμβάνει υπό τη μορφή τη̋ πολικότητα̋ και ω̋ τον χωρισμό 
μια̋ δύναμη̋ σε δύο ποιοτικά διαφορετικέ̋, αντιτιθέμενε̋ και αγωνιζόμενε̋ να επανενωθούν 
δραστηριότητε̋. Αδιάκοπα μια ιδιότητα χωρίζεται σε δύο αντίθετα, τα οποία τείνουν αδιάκοπα να 
επανενωθούν …στην πραγματικότητα όμω̋, φω̋ και σκοτάδι, γλυκό και πικρό είναι κάθε στιγμή 
συνδεδεμένα και ενωμένα μεταξύ του̋, όπω̋ δύο παλαιστέ̋ από του̋ οποίου̋ μια ο ένα̋ μια ο άλλο̋ 
έχει την υπεροχή.  Από τον πόλεμο των αντιθέτων γεννιέται όλο το γίγνεσθαι». 
184. Deleuze: Νίτσε, σελ.83: Στο Νίτσε τη̋ πρώτη̋ περιόδου έχουμε το ζεύγο̋ αντιθέτων διονυσιακό-

απολλώνιο. Ο Γερμανό̋ φιλόσοφο̋, στην πορεία τη̋ φιλοσοφική̋ του σκέψη̋ και ιδιαίτερα στη 

θεωρία του περί τη̋ «βούληση̋ για δύναμη», θα αναπτύξει του̋  αντιθετικού̋ όρου̋ που ορίζουν τι̋ 

ποιότητε̋ τη̋ δύναμη̋, ενεργό-αντενεργό, καταφατικό-αρνητικό, οι οποίοι υφίστανται σε μια 

οντολογικά ανταγωνιστική μεταξύ του̋ κατάσταση.   
185. Ησίοδο̋, Έργα και Ημέραι  11-46 & Παυσανία̋, Ελλάδο̋ περιήγησι̋, IX. 31, 4 & Νίτσε: Κείμενα, 

σελ.111 & 112: Ο Νίτσε αναφέρει  την ιστορία του περιηγητή Παυσανία, ο οποίο̋ όταν επισκέφτηκε 

τον Ελικώνα, του έδειξαν «ένα πολύ παλιό αντίτυπο των πρώτου ελληνικού διδακτικού ποιήματο̋, των 

Έργων και Ημερών του Ησιόδου. Σ’ αυτό το αντίτυπο υπήρχε, εκτό̋ των άλλων στην αρχή η 

διευκρίνιση «πάνω στη γη υπάρχουν δύο θεέ̋ Έριδε̋». Σύμφωνα με το γερμανό φιλόσοφο η πρώτη 

Έριδα είναι η κακή, αυτή «που οδηγεί του̋ ανθρώπου̋ να αλληλοσκοτώνονται με  μίσο̋», ενώ η άλλη, 
η καλή Έριδα, «ω̋ απληστία, ζήλια και φθόνο̋, παρακινεί του̋ ανθρώπου̋ να δράσουν · δεν του̋ οδηγεί 
στη μάχη μέχρι θανάτου αλλά στον αγώνα».    
186. Νίτσε: Φιλοσοφία, σελ.38-39. 
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διαφύλαξη του κράτου̋,
187

 που μέσω του συνεχού̋ ανταγωνισμού, μεταξύ των 

πολιτών, οδηγεί στην αέναη παραγωγή ανώτερων τύπων ύπαρξη̋, των 

μεγαλοφυϊών.
188

 Η μεταμόρφωση αυτή̋ τη̋ εν δυνάμει καταστροφική̋ ορμή̋, 

επιτυγχάνεται στο πολιτικό επίπεδο χάρη στην επίδραση τη̋ αισθητική̋, με την 

ιδιαίτερη σημασία που τη̋ προσδίδει η σκέψη του Νίτσε, ω̋ μοναδική̋ δυνατότητα̋ 

ύπαρξη̋ εντό̋ τη̋ ύπαρξη̋, μέσω τη̋ δράση̋ των απολλώνιων μορφών, οι οποίε̋ 

επιτυγχάνουν να «ορίσουν» και να καταστήσουν «ανεκτέ̋» στην εμφάνεια τι̋ 

δυνάμει̋ του  ολέθρου.
189

        

 Έτσι, το πολεμικό ένστικτο, εντό̋ τη̋ κοινωνία̋, σύμφωνα με το Νίτσε, 

εκφράζεται  πολιτικά  παράγοντα̋ κράτο̋. Η προφανή̋ αυτή πολιτικού χαρακτήρα 

μετάπλαση του ορμέμφυτου τη̋ μάχη̋, έχει σαφή πρωτογενή οντολογική βάση, 

στοχεύει στην προοπτική τη̋ ποιοτική̋ ανόδου τη̋ υπάρχουσα̋ μορφή̋ ύπαρξη̋-με 

τη συνεχή παραγωγή ανώτερων τύπων ανθρώπου, των μεγαλοφυϊών
190

 - προϋποθέτει 

τον ανταγωνισμό, και γεννά, αναγεννά και αναγεννάται διά του αγωνίζεσθαι. 

Διαπιστώνεται εδώ, «μια μυστηριώδη̋ σχέση ανάμεσα στην πολιτική και στην 

καλλιτεχνική δημιουργία, το πεδίο μάχη̋ και το έργο τέχνη̋»,
191

 καθώ̋, η διεργασία 

μετασχηματισμού του πρωτόγονου ενστίκτου, διά του αγώνα, έχει τα ίδια 

χαρακτηριστικά τόσο στην αρχαία τραγωδία όσο και στο κράτο̋. Έτσι «η απληστία 

του αγώνα για ύπαρξη», η «ανάγκη για τέχνη»,
192

 αλλά και για κράτο̋ συνυπάρχουν, 

διαμορφώνοντα̋ το κατάλληλο οντολογικό status για την προσπάθεια ανάληψη̋ τη̋ 

                                                 

187. Νίτσε: Κείμενα, σελ.98: Μιλώντα̋ ο Νίτσε για του̋ ΄Ελληνε̋, του̋ χαρακτηρίζει «a priori ω̋ 
πολιτικού̋ ανθρώπου̋ καθ’ εαυτού̋» και συνεχίζει λέγοντα̋ πω̋ «η ιστορία δεν γνωρίζει άλλο 
παράδειγμα τόσο φοβερή̋ εξαπόλυση̋ τη̋ πολιτική̋ ενόρμηση̋, τόσο απόλυτη̋ θυσία̋…. στην υπηρεσία 
αυτού του ενστίκτου του κράτου̋…. το κράτο̋ δεν είναι παρά εκείνη η σιδερένια γροθιά που αναγκάζει 
την κοινωνία να αναπτυχθεί».    
155. Νίτσε: Κείμενα, σελ.99 & 114.: «… στον bellum omnium contra omnes [πόλεμο εναντίον όλων] τη̋ 
φυσική̋ κατάσταση̋…. η ενόρμηση του πολέμου συγκεντρώνεται από καιρό σε καιρό σε φοβερά σύννεφα 
πολέμου μεταξύ των λαών και ξεσπά… Στα μεσοδιαστήματα  όμω̋, το συγκεντρωμένο αποτέλεσμα αυτού 
του πολέμου στρέφεται προ̋ τα μέσα και δίνει στην κοινωνία χρόνο για να βλαστήσει και να πρασινίσει 
παντού, ώστε να επιτρέψει να ανθίσουν τι̋ θερμότερε̋ μέρε̋, τα φωτεινά λουλούδια τη̋ μεγαλοφυΐα̋… 
σε μια φυσική τάξη των πραγμάτων, υπάρχουν αρκετέ̋ μεγαλοφυΐε̋, οι οποίε̋ παρακινούν η μία την 
άλλη σε δράση, μένοντα̋ συγχρόνω̋ μέσα στα όρια του μέτρου… ο πυρήνα̋ τη̋ ελληνική̋ ιδέα̋ του 
ανταγωνισμού… ω̋ μέσο προστασία̋ εναντίον τη̋ μεγαλοφυΐα̋ απαιτεί- την ύπαρξη – μια̋ δεύτερη̋ 
μεγαλοφυΐα̋».   
189. Kaufmann: Nietzsche, p.128-29: «…η απολλώνια δύναμη των Ελλήνων ήταν ικανή να ελέγξει την 
καταστροφική ασθένεια που αποκαλείται διονυσιακή πλημμύρα».  
190. Νίτσε: Κείμενα, σελ.97: «Όλα αυτά εξηγούν την τρομερή αναγκαιότητα του κράτου̋ ·  δίχω̋ αυτό, η 
φύση δεν θα μπορούσε να πετύχει μέσω τη̋ κοινωνία̋, τη σωτηρία τη̋ με την εμφάνιση, με τον καθρέφτη 
τη̋ μεγαλοφυΐα̋. Πόσε̋ γνώσει̋ δεν ξεπερνά η ενστικτώδη̋ ηδονή με το κράτο̋».       
191.  Νίτσε: Κείμενα, σελ.99.  
192.  Νίτσε: Κείμενα, σελ.90. 
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τραγική̋ διάσταση̋ του Είναι.
193

Ουσιαστικά πρόκειται για την αναμέτρηση ανάμεσα 

στην παραδεδομένη και στην εν δυνάμει υπερβάσιμη κατάσταση τη̋ ύπαρξη̋.
194

 Η 

παραπάνω αγωνιστική συνθήκη ορίζεται από τη «συγκρατημένη» εκδήλωση των 

αρχέγονων τάσεων χάρη στην επίδραση του απολλώνιου στοιχείου (μετρημένη, 

αρμονική μορφοποίηση) και από την αέναη, εντό̋ του κράτου̋, παραγωγή 

μεγαλοφυϊών.
195

 Έτσι, ακαταπαύστω̋ και με φυσικό τρόπο εξασφαλίζεται πρωτίστω̋ 

ο ανταγωνισμό̋, ω̋ η κινητήρια δύναμη τη̋ ύπαρξη̋, όχι απλώ̋ του κράτου̋, αλλά 

τελικά του ίδιου του κόσμου.
196

        

 Ο αγώνα̋ λοιπόν, επιτρέπει στο πρωταρχικό ένστικτο τη̋ σκληρότητα̋ να 

υφίσταται και να παρίσταται εντό̋ των ορίων που θέτει κάθε φορά η απολλώνια 

αισθητική διάσταση (στην τραγική τέχνη ω̋ καλλιτέχνημα και στο επίπεδο του 

πολιτικού με τη διαμόρφωση κράτου̋). Ο ανταγωνισμό̋, ο συναγωνισμό̋ και η 

άμιλλα, σε αισθητικό και πολιτικό επίπεδο,  δεν επιτρέπουν την ολέθρια εκτροπή των 

συμμετεχόντων στον αγώνα, οι οποίοι, αν και φορεί̋ του σύμφυτου πάθου̋ τη̋ 

καταστροφή̋, δρώντα̋ ω̋ υποκείμενα, εκφορτίζουν ανώδυνα, όσο είναι δυνατόν, έω̋ 

και γόνιμα κατά περίσταση, αυτή την τρομακτική ορμή. Σκοπό̋ των κάθε είδου̋ 

ανταγωνιζόμενων, στον αθλητισμό, στην εκπαίδευση, στην τέχνη, στην πολιτική ή 

οπουδήποτε αλλού, δεν είναι η εκμηδένιση του αντιπάλου και ο εξοβελισμό̋ του σε 

μια κατάσταση μη ύπαρξη̋-όπω̋ συμβαίνει στι̋ περιπτώσει̋ εκδήλωση̋ του 

αδιαμόρφωτου πολεμικού ενστίκτου σε καταστάσει̋ πρωτόγονων μαχών-αλλά η 

επίδειξη ισχύο̋, η οποία προϋποθέτοντα̋  τη δημιουργικότητα και το ατομικό σθένο̋ 

οδηγεί στα ανάλογα έργα.          

                                                 

193. Νίτσε: Γέννηση, σελ.56 & Νίτσε: Φιλοσοφία, σελ.39: Βάσει των απόψεων του Νίτσε για τον 

κόσμο, την αισθητική και τον αγώνα, σύμφωνα με τι̋ οποίε̋ «ο κόσμο̋ μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο 
ω̋ αισθητικό φαινόμενο» και «η καλή Έρι̋ του Ησιόδου ανυψωμένη σε αρχή του κόσμου, είναι η 
σύλληψη του αγώνο̋»,  μπορεί να οριστεί επί τη̋ ουσία̋ το πλαίσιο αναμέτρηση̋ του υποκειμένου με 

το ίδιο το κοσμικό γίγνεσθαι. Πρόκειται σαφώ̋ για μια αισθητικού - αγωνιστικού τύπου οντολογική 

συνθήκη, με κυρίαρχα χαρακτηριστικά την προαγωγή τη̋ δυνατότητα̋ του υποκειμένου να 

«αντιμετωπίσει» και τελικά να αναλάβει, με απολλώνιο τρόπο (αρμονική εκφόρτιση, δια των μορφών, 

τη̋ καταστροφική̋ διάσταση̋), το σκληρό πρόσωπο και την  οδύνη του Είναι. 
194. Δόικο̋: Θάνατο̋, σελ.167:Ο Δόικο̋ μιλώντα̋, εκτό̋ των άλλων, «για την ανοιχτή τάση τη̋ 
υποκειμενικότητα̋ για εξύψωση», αναφέρει για το ιδιαίτερο «αγωνιστικό, στιβαρό στοιχείο» που 

αναβαθμίζει τη βούληση και την καθιστά ικανή να συντονιστεί με την έμφυτη ανθρώπινη τάση για 

«υψηλότερε̋ τάξει̋ πραγματικότητα̋». Το ον εμπεριέχει μια «μεγαλειακή διάσταση» με την οποία 

καλείται αποφασιστικά να έρθει αντιμέτωπο.      
195. Νίτσε: Κείμενα, σελ.114, 240 & 115.  
196. Νίτσε: Φιλοσοφία, σελ.39: « Η σύλληψη του αγώνο̋ που χαρακτηρίζει  τον μεμονωμένο Έλληνα και 
το ελληνικό κράτο̋…   Η σύλληψη αυτή, που προέρχεται από τα γυμναστήρια και τι̋ παλαίστρε̋, από 
του̋ καλλιτεχνικού̋ αγώνε̋, από την πάλη μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και των πόλεων, έχει 
ανυψωθεί και έχει γίνει τόσο γενική που τώρα κινείται γύρω τη̋ ο μηχανισμό̋ του κόσμου». 
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 Οι λειτουργούντε̋ λοιπόν, υπό το καθεστώ̋ του αγώνα, πέρα από τα στοιχεία 

τη̋ δύναμη̋ και τη̋ δημιουργία̋, ασυνείδητα, μέσα στο κράτο̋,
197

 «υπηρετούν»  την 

προαγωγή του όντο̋, καθώ̋ η απώτερη στόχευση του ανταγωνισμού είναι η 

συνεχόμενη παραγωγή μεγαλοφυϊών, ουσιαστικά η ανώτερη υπαρξιακή συνθήκη. 

Αυτή η οντολογική βελτίωση μπορεί να επιτευχθεί μέσα στον αγώνα, γεγονό̋, που 

καθιστά αναγκαία την απρόσκοπτη διατήρηση του ανταγωνισμού μεταξύ των 

δυνάμεων, χωρί̋ να επιτρέπεται επ’ ουδενί η απόλυτη επικράτηση τη̋ μια̋ ή τη̋ 

άλλη̋ δύναμη̋. Η αποφυγή αυτή̋ τη̋ ολοκληρωτική̋ και τελική̋ κυριάρχηση̋ του 

ενό̋ έναντι του ετέρου-θα σήμαινε το τέλο̋ του ανταγωνισμού, που θα οδηγούσε 

στην ανατροπή τη̋ κοσμική̋ τάξη̋, εφόσον οι αγωνιστικέ̋ ποιότητε̋ διατρέχουν 

δομικά το κοσμικό γίγνεσθαι,
198

 διαρκώ̋ ενεργούμενε̋ και ανανεούμενε̋-έχει ω̋ 

χαρακτηριστικό τη̋ παράδειγμα, κατά το Νίτσε, τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. 

   Αγώνα̋ και Έλληνε̋. Οι Έλληνε̋ ενστικτωδώ̋, διαφύλατταν το αενάω̋ 

αγωνίζεσθαι,199
 λαμβάνοντα̋ πρόνοια με διάφορου̋ τρόπου̋, ώστε να μην υπάρξουν 

ποτέ οι συνθήκε̋ για μια απόλυτα τελική επικράτηση που θα είχε καταστροφικά 

αποτελέσματα, αφού, από τη μια, κάτι τέτοιο θα σήμαινε την ολοκληρωτική 

εκδήλωση τη̋ ακραία̋ πολεμική̋-καταστροφική̋ ενόρμηση̋, καθώ̋, για να υπάρξει 

έσχατο̋ νικητή̋ προϋποτίθεται η πλήρη̋ επικράτηση, ο ουσιαστικό̋ ή τυπικό̋ 

αφανισμό̋ των άλλων, και από την άλλη, θα απέτρεπε τη δυναμική πορεία ανόδου 

του όντο̋, που επιτυγχάνεται μέσω τη̋  παραγωγή̋ μεγαλοφυϊών.
200

 Έτσι, κατά το 

Νίτσε, οι Έλληνε̋ αναγνώρισαν στι̋ δύο θεέ̋ Έριδε̋ του Ησιόδου
201

 τι̋ δύο τάσει̋ 

εκδήλωση̋ τη̋ εγγενού̋ καταστροφική̋ ορμή̋: η μία θέα, η κακή Έριδα, οδηγεί στον 

πόλεμο, στη διχόνοια και στη «μαύρη νύχτα»,
202

 πραγματώνοντα̋ τι̋ επιταγέ̋ του 

                                                 

197. Νίτσε: Κείμενα, σελ.100: «Όλοι οι  άλλοι πολίτε̋ του κράτου̋ βρίσκονται στο σκοτάδι σχετικά με τι̋ 
προθέσει̋  που έχει γι’ αυτού̋ η φύση με το ένστικτό τη̋ του κράτου̋ και ακολουθούν τυφλά… όλοι οι 
άλλοι είναι απλώ̋ μέσα του σκοπού του κράτου̋, καθώ̋ βρίσκονται κάτω από την εξουσία αυτών των 
ασύνειδων προθέσεων του κράτου̋». 
198. Νίτσε: Φιλοσοφία, σελ.39. 
199. Νίτσε: Κείμενα, σελ.114: «Ανάμεσά μα̋ κανένα̋ δεν πρέπει να είναι καλύτερο̋, αν όμω̋ κάποιο̋ 
είναι τέτοιο̋, α̋ είναι αλλού και ανάμεσα σε άλλου̋». Γιατί δεν έπρεπε να είναι κανένα̋ καλύτερο̋; 
Επειδή έτσι θα τελείωνε ο ανταγωνισμό̋ και θα έμπαινε σε κίνδυνο το θεμέλιο τη̋ ζωή̋ του ελληνικού 
κράτου̋» (Νίτσε). 
200. Νίτσε: Ζαρατούστρα, σελ.319-20: Αυτή η ανοδική  προοπτική αποτελεί ζητούμενο στη νιτσεϊκή 

φιλοσοφία, εντό̋ τη̋ οποία̋ φιλοσοφία̋ αναδεικνύεται η δυνατότητα υπέρβαση̋ τη̋ παραδεδομένη̋ 
υπαρξιακή̋ συνθήκη̋, με το οντολογικό πρότυπο του υπερ-ανθρώπου. 
201.  Ησίοδο̋, Έργα και Ημέραι, 11-46. 
202.  Νίτσε: Κείμενα, σελ.111.  
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αχαλιναγώγητου και αμορφοποίητου καταστροφικού ενστίκτου. Η άλλη, η καλή 

Έριδα, ωθεί του̋ ανθρώπου̋ στον ανταγωνισμό, προφυλάσσοντα̋ του̋ τελικά, από 

μια «μάχη μέχρι θανάτου».
203

 Γι’ αυτό το λόγο στην αρχαία ελληνική κοινωνία, όλοι 

ανταγωνίζονταν όλου̋,
204

 ζητώντα̋ μέσα στον αγώνα την  υπεροχή  επί των άλλων με 

σκοπό την κατάκτηση τη̋ αρετή̋,
205

 αναδεικνύοντα̋ ουσιαστικά τη ζωογόνο 

διάσταση του ανταγωνισμού, που προάγει τη ζωή και όχι την εξολόθρευση και την 

εκμηδένιση.         

 Κάτι ανάλογο με την προαναφερθείσα ευεργετική επίδραση του 

ανταγωνισμού στην ανθρώπινη φύση, φαίνεται να υποστηρίζει και ο Γκουλιώνη̋ 

Θέμο̋. Σύμφωνα με τον εν λόγω συγγραφέα, οι Έλληνε̋, με ένα «μυστικό» τρόπο 

είχαν διαμορφώσει και ενεργοποιήσει στα πλαίσια του αγωνίζεσθαι, έναν εσωτερικό 

μηχανισμό μετατροπή̋ τη̋ έμφυτη̋ επιθετικότητα̋ του̋ σε ιδεώδε̋, επί τη̋ ουσία̋  

στο ιδανικό του αθλητικού πνεύματο̋. Αυτό, κατά το συγγραφέα, μαρτυρείται, 

πρωτίστω̋ στο πεδίο τη̋ γλώσσα̋,
206

 όπου εκεί, άλλοτε με πηγαία αμεσότητα και 

άλλοτε με λελογισμένη, συνδυαστικού τύπου γλωσσολογική-ετυμολογική συσχέτιση, 

παρέχεται η δυνατότητα ανάδειξη̋ τη̋ αυθεντική̋ ουσία̋ των νοημάτων και των 

εννοιών. Έτσι, η επιλογή και η χρήση των λέξεων που αφορούν την αθλητική 

αγωνιστική κατάσταση, μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Αντιθέτω̋, η 

διεργασία μετατροπή̋ του καταστροφικού στοιχείου σε δημιουργικό στο χώρο του 

αθλητισμού κατά την αρχαιότητα στην Ελλάδα, περιγράφεται με σαφήνεια στι̋ 

λέξει̋-δηλωτικέ̋ του γίγνεσθαι τη̋ άθληση̋- και στη μεταξύ του̋ σχέση.  

  Κορυφαίο παράδειγμα απόδοση̋ ενό̋ βαθύτερου νοήματο̋ σε λέξει̋, 

σύμφωνα με το Γκουλιώνη Θέμο, αποτελεί, η ονοματοδοσία του επάθλου των 

                                                 

203.  Νίτσε: Κείμενα, σελ.112. 
204. Ησίοδο̋, Έργα και Ημέραι, 20-25, Αριστοτέλη̋, Ρητορική, II. 10, 1388a & 3, 1381b∙ Ηθικά 
Νικομάχεια, ΙΧ. 1155b, , Νίτσε: Κείμενα, σελ.111: Και οι τρει̋ συγγραφεί̋ (Ησίοδο̋, Αριστοτέλη̋, 

Νίτσε) αναφέρουν ω̋ παράδειγμα ανταγωνισμού την περίπτωση των αγγειοπλαστών καταδεικνύοντα̋ 

το εύρο̋ τη̋ λειτουργία̋ του ανταγωνισμού στην αρχαία ελληνική κοινωνία. Έτσι βλέπουμε στο Έργα 
και Ημέραι, «..και κεραμεύ̋ κεραμεί κοτέει..», στη συνέχεια στη Ρητορική, «…του̋ 
ανταγωνιστά̋…ανάγκη μάλιστα τούτοι̋ φθονείν, διόπερ είρηται και κεραμεύ̋ κεραμεί» και στα Ηθικά 
Νικομάχεια, «οι δ’ εξ εναντία̋ κεραμεί̋ πάντα̋ τοιούτου̋ αλλήλοι̋ φασίν είναι». Ο κύκλο̋ κλείνει με 

την αναφορά του Νίτσε, «ο αγγειοπλάστη̋ ζηλεύει τον αγγειοπλάστη..», στο έργο του Ο αγών στον 
Όμηρο. 
205. Γογγάκη: Αντιλήψει̋, σελ.56-57. 
206. Wittgenstein: Tractatus, σελ.110: Για τον Αυστριακό φιλόσοφο, Λούντβιχ Βίτγκενσταϊν (Ludwig 
Josef Johann Wittgenstein,1889-1951) η όλη δομή του κόσμου αντανακλάται στη γλώσσα ή αλλιώ̋ 

υπάρχει κοινή δυνατότητα δομή̋ των δύο, καθώ̋, σύμφωνα με τον ίδιο: «Τα όρια τη̋ γλώσσα̋ μου 
είναι τα όρια του κόσμου  μου». 
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νικητών των αθλητικών αγώνων. Το ταπεινό κλαδί αγριελιά̋ ονομάστηκε κότινο̋, εκ 

του κότο̋  που σημαίνει τη μήνιν, την οργή την εγκαθίσασα εν τη ψυχή, τον πολυετή 

χόλο και την μήνιν υπεραναβά̋.207
  Η γλώσσα  εν προκειμένω με ευκρίνεια μα̋ οδηγεί 

στην ακόλουθη συλλογιστική: η έμφυτη επιθετικότητα (κότο̋) έχοντα̋ υποστεί-την 

καθαρτική για το άτομο-διεργασία μετουσίωσή̋ τη̋ σε αθλητικό ιδεώδε̋ 

(αγωνίζεσθαι), διατηρεί πλέον στο επίπεδο του συμβολικού και  μόνο την υπόστασή 

τη̋ με τη μορφή του κότινου, έω̋ τη στιγμή που θα τεθεί ξανά εκτό̋ άθληση̋ (η 

οργή) και θα αναλάβει εκ νέου τι̋ καταστροφικέ̋ τη̋ ιδιότητε̋. Οι Έλληνε̋ λοιπόν, 

κατά το Γκουλιώνη, είναι αυτοί, που τόσο στον αθλητισμό όσο και στην τέχνη, διά 

του αγώνα, κατάφεραν να εξιδανικεύσουν, με φυσικό τρόπο, το ορμέμφυτο του 

καταστρέφειν.         

 Προ̋ επίρρωση τη̋ παραπάνω άποψη̋ για την εκτονωτική δράση του αγώνα 

ή ευρύτερα για τη θετική επίδραση του αγωνίζεσθαι στην ψυχή, στα πλαίσια τη̋ 

επιδίωξη̋ τη̋ αρετή̋ στην αρχαία Ελλάδα, υπάρχει, ένα̋ μεγάλο̋ αριθμό̋ αναφορών 

στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Έτσι, ο Αλμπανίδη̋ Ευάγγελο̋, μα̋ πληροφορεί 

σχετικά με την άμεση -κατά Πλάτωνα-
208

 και την έμμεση σύμφωνα με τον 

Ισοκράτη
209

 ευεργετική επίδραση τη̋ άσκηση̋ στην ψυχή.
210

 Ομοίω̋, επισημαίνεται 

από τον Αλμπανίδη, τόσο η σπουδαιότητα τη̋ άσκηση̋ για την ψυχική υγεία, όπω̋ 

την αντιλαμβάνεται ο Ξενοφώντα̋,
211

 όσο και η αξία του αθλητισμού και τη̋ φυσική̋ 

αγωγή̋ στη φιλοσοφική σκέψη του Αριστοτέλη.
212

  Επίση̋, η μεταμόρφωση - χάρη 

στη συνεχή άσκηση και τον αγώνα - τη̋ άμετρη̋, εκτό̋ ορίων, ανθρώπινη̋ 

επιθετικότητα̋ σε δημιουργικό δυναμισμό που επηρεάζει και τελικά διαπλάθει  

βέλτιστα την προσωπικότητα του ατόμου, αναφέρεται από το Λουκιανό.
213

 

 Πολλά είναι τα παραδείγματα ανταγωνισμού, μεταξύ των Ελλήνων, τα οποία 

παραθέτει ο Νίτσε στο κείμενό του  Ο αγών στον Όμηρο και καταδεικνύουν το 

οφειλόμενο στην ενδότερη ενορμητική του βάση, αίσθημα τη̋ αναγκαιότητα̋ του 

αγώνα, που διακατείχε όλη την αρχαία ελληνική κοινωνία. Οι νέοι και οι εκπαιδευτέ̋  

                                                 

207. Γκουλιώνη̋: Αθλητισμό̋, σελ.141. 
208. Πλάτων, Πρωταγόρα̋, 326c, 337c & Πλάτων, Νόμοι, Η.839e-840c. 
209. Ισοκράτη̋, Περί Αντιδόσεω̋, 180.  
210. Αλμπανίδη̋: Ιστορία, σελ.236-237.  
211. Ξενοφώντα̋, Απομνημονεύματα, III.12.6. 
212.  Αριστοτέλη̋, Πολιτικά, 1337b & Αριστοτέλη̋, Ηθικά,1104a &  Αριστοτέλη̋, Ρητορική, 1360b.   
213. Λουκιανό̋, Ανάχαρσι̋, 18.   
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του̋, οι αθλητέ̋, οι φιλόσοφοι,
214

 ακόμα και οι καλλιτέχνε̋ ανταγωνίζονταν ο ένα̋ 

τον άλλο:          

 «Για του̋ αρχαίου̋ όμω̋, ο σκοπό̋ τη̋ ανταγωνιστική̋ εκπαίδευση̋ ήταν η 

ευημερία του συνόλου τη̋ κρατική̋ κοινωνία̋215.…κάθε Αθηναίο̋ όφειλε να αναπτύξει 

τον εαυτό του στον ανταγωνισμό…. Δεν ήταν άμετρη και απεριόριστη φιλοδοξία, όπω̋ 

συμβαίνει τι̋ περισσότερε̋ φορέ̋ σήμερα: ο νέο̋ άνδρα̋ όταν συμμετείχε στον αγώνα 

δρόμου, άλματο̋ ή τραγουδιού σκεφτόταν το καλό τη̋ γενέθλια̋ πόλη̋ του και ήθελε να 

προσθέσει στη δόξα τη̋ τη δική του216…. Όπω̋ οι νέοι που έπρεπε να εκπαιδευτούν 

ωθούνταν να ανταγωνίζονται ο ένα̋ τον άλλο έτσι και οι εκπαιδευτέ̋ του̋ 

ανταγωνίζονταν ο ένα̋ τον άλλο ….….ακόμη και το γενικότερο είδο̋ διδασκαλία̋, 

αυτό που επιτυγχανόταν μέσω του δράματο̋, δινόταν στο λαό μόνο με τη μορφή ενό̋ 

τεράστιου αγώνα μεταξύ των μεγάλων μουσικών και δραματουργών».217   

 Όσον αφορά τη  λειτουργία του ανταγωνισμού στου̋ δραματικού̋ αγώνε̋, 

είναι χαρακτηριστική η τοποθέτηση του Winnington-Ingram Reginald Pepys:

 «...σημαντική όψη τη̋ δραματική̋ εμπειρία̋ .... (η) αναλογία με του̋ μεγάλου̋ 

ιερού̋ αγώνε̋ του ελληνικού κόσμου , όπω̋ ήταν οι Ολυμπιακοί και οι Πυθικοί. Και 

στι̋ δύο περιπτώσει̋ το ανταγωνιστικό πνεύμα τη̋ αρχαία̋ ελληνική̋ κοινωνία̋, 

στοιχείο ενδημικό και εν δυνάμει διαλυτικό, αναγνωριζόταν και περιβαλλόταν με ιερό 

ένδυμα, καθώ̋ η λαμπρή παράθεση των καρπών του συναγωνισμού αφιερωνόταν στη 

λατρεία των θεών. Οι δραματικέ̋ παραστάσει̋ τη̋ Αθήνα̋, όπω̋ οι αθλητικοί αγώνε̋, 

όφειλαν μεγάλο μέρο̋ τη̋ σημασία̋ του̋ ...στο γεγονό̋ ότι ήταν διαγωνισμοί 

επιτευγμάτων μπροστά στα μάτια τη̋ κοινότητα̋».218      

 Επίση̋, ο Αλμπανίδη̋ Ευάγγελο̋ τονίζει το ρόλο του υποκειμενικού 

στοιχείου στον ανταγωνισμό κατά την τέλεση των μουσικών αγώνων στην 

                                                 

214. Νίτσε: Κείμενα,  σελ.116-17:Μιλώντα̋ για τον Πλάτωνα, ο Νίτσε αναφέρει: «Αυτό που, για 
παράδειγμα, έχει ιδιαίτερη καλλιτεχνική σημασία στου̋ διαλόγου̋ του, είναι κατά το πλείστον 
αποτέλεσμα ενό̋ ανταγωνισμού με την τέχνη των ρητόρων, των σοφιστών, των δραματικών ποιητών τη̋ 
εποχή̋ του με σκοπό να μπορεί να πει στο τέλο̋: « Κοιτάξτε, μπορώ να κάνω ό, τι και οι μεγάλοι 
αντίπαλοί μου · και μάλιστα καλύτερα από εκείνου̋ ….Μόνον ο  ανταγωνισμό̋ με έκανε ποιητή, 
σοφιστή, ρήτορα!» 
215 . Νίτσε: Κείμενα, σελ.97-9 & 114. 
216.Νίτσε: Κείμενα, σελ.117: Η δόξα, όπω̋ κάθε άλλου είδου̋ ηθική έννοια ή πρακτική, αποτελεί με 

βάση τη νιτσεϊκή φιλοσοφία, επιφαινόμενη μορφοποίηση τη̋ ανάγκη̋ για διατήρηση του αγώνα εσαεί 

και επιτελεί, ανεξάρτητα από την εμφανή τη̋ ταυτοποίηση (ηθική- κοινωνική- πολιτιστική), το ρόλο 
τη̋ στη διαδικασία συνέχιση̋ και πλήρωση̋ των σκοπών του αγώνα.  
217. Νίτσε: Κείμενα, σελ.115-16.   
218. Winnington: «Τραγωδία», σελ.355.   
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αρχαιότητα-οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα ήταν ταυτόχρονα και διαγωνισμοί 

ποίηση̋ και όρχηση̋ (χορού). 
219

 Σύμφωνα με τον Αλμπανίδη:    

 «..η ανακήρυξη του νικητή στα γυμνικά αγωνίσματα ήταν ξεκάθαρη για όλου̋, 

κριτέ̋ και θεατέ̋ και δεν υπήρχε αμφισβήτηση ...Στου̋ μουσικού̋ όμω̋ αγώνε̋ οι 

κριτέ̋ αποφάσιζαν μέσα από υποκειμενική κρίση και πολλέ̋ φορέ̋ η κρίση των κριτών 

επηρεαζόταν από καταστάσει̋ πέρα και έξω από το επίπεδο των διαγωνιζομένων. Η 

υποδοχή και η ανταπόκριση του κοινού μετά την εκτέλεση ενό̋ μουσικού έργου για 

παράδειγμα έπαιζε καθοριστικότατο ρόλο στην ψήφο των κριτών, άσχετα αν υπήρχαν 

ατέλειε̋ στη μουσική παρουσίαση»220             

 Από τα παραπάνω τεκμαίρεται η απόλυτη και καθολική λειτουργία του 

ανταγωνίζεσθαι και στου̋ μουσικού̋ αγώνε̋, όπου παρά το γεγονό̋, πω̋ το σύστημα 

αξιολόγηση̋ δεν ήταν αντικειμενικό, η  φυσική ανάγκη για αγώνα, υπερέβαινε αυτό 

το «έλλειμμα», λόγω τη̋  υποκειμενική̋ διάσταση̋, επιτρέποντα̋, αλλά και 

προτρέποντα̋ στη διεξαγωγή αγώνων αυτού του είδου̋. Μπορεί να ειπωθεί, πω̋ η 

καθοριστική συμμετοχή του κοινού στου̋ μουσικού̋ αγώνε̋, ήταν μια προσπάθεια 

αντιστάθμιση̋ τη̋ απουσία̋ αντικειμενική̋ κρίση̋, καθιστώντα̋ επί τη̋ ουσία̋ και 

του̋ θεατέ̋ ενεργά μέλη στο μουσικό αγώνα. Βλέπουμε λοιπόν, πω̋ αν και οι 

μουσικοί αγώνε̋ θεωρούνταν, εξαιτία̋ τη̋ υποκειμενική̋ κρίση̋ στην ανάδειξη των 

νικητών, υποδεέστεροι των γυμνικών,
221

 εντούτοι̋ ο ανταγωνισμό̋ υφίστατο 

ενστικτωδώ̋ και σε αυτού̋, πραγματώνοντα̋ έτσι το καθολικό και απόλυτο του 

αγωνίζεσθαι κατά την αρχαιότητα, όπω̋ υποστηρίζει και ο Νίτσε.
222

  

 Ιδιαίτερη μνεία γίνεται από το Νίτσε, στι̋ περιπτώσει̋ σπουδαίων ατομικών 

επιτυχιών, οι οποίε̋ αποτελούν έναυσμα για την εκδήλωση ανταγωνιστική̋ διάθεση̋, 

που στη συνέχεια θα οδηγήσει σε ανάλογη̋ τάξη̋ κατορθώματα:  «Όλοι οι μεγάλοι 

Έλληνε̋ δίνουν τη σκυτάλη του ανταγωνισμού· κάθε μεγάλη αρετή αναφλέγει ένα 

                                                 

219. Αλμπανίδη̋: Ιστορία, σελ.274-5: Το αγωνιστικό πρόγραμμα των μουσικών αγώνων μπορεί να 

περιελάμβανε: α) αγώνε̋ στην απαγγελία επικών ποιημάτων (ραψωδία̋), β) αγώνε̋ κιθαρωδία̋ 
δηλαδή διαγωνισμού στο τραγούδι με συνοδεία κιθάρα̋ και αγώνε̋ αυλωδία̋ διαγωνισμού στο 

τραγούδι με συνοδεία αυλού, γ) αγώνε̋ οργανοπαικτών (κιθάρσι̋ και αυλησμό̋), δ) χορευτικοί αγώνε̋ 

ομαδικοί και ατομικοί, ε) δραματικοί διαγωνισμοί.  
220. Αλμπανίδη̋: Ιστορία, σελ.276-7 
221. Αλμπανίδη̋: Ιστορία, σελ.277: «Τέλο̋ αξίζει να σημειώσουμε ότι σε ένα μεγάλο αριθμό αγώνων οι 
μουσικοί διαγωνισμοί συνυπήρχαν με του̋ γυμνικού̋ αγώνε̋. Μια από τι̋ αξιοσημείωτε̋ εξαιρέσει̋ 
ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνε̋ όπου ποτέ δεν εισήχθησαν στο αγωνιστικό πρόγραμμα οποιουδήποτε είδου̋ 
καλλιτεχνικοί διαγωνισμοί».  
222.Νίτσε: Κείμενα, σελ.110-17.  
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καινούργιο μεγαλείο».223
 Χαρακτηριστική των παραπάνω, σε πολιτικό επίπεδο, είναι η 

περίπτωση του νεαρού Θεμιστοκλή, ο οποίο̋ δεν μπορούσε να κοιμηθεί, επειδή 

σκεφτόταν τι̋ δάφνε̋ του Μιλτιάδη. Έτσι, σύμφωνα με το Νίτσε, «η πρόωρα 

αφυπνισμένη ορμή του απελευθερώθηκε στον μακρόχρονο συναγωνισμό του με τον 

Αριστείδη αναπτύσσοντα̋ εκείνη την καθαρά ενστικτική μεγαλοφυΐα στην πολιτική 

δράση που μα̋ περιγράφει ο Θουκυδίδη̋».
224

Ακόμα, ο Γερμανό̋ φιλόσοφο̋ αναφέρει 

την απάντηση που δόθηκε από έναν ονομαστό αντίπαλο του Περικλή όταν ρωτήθηκε 

αν αυτό̋ ή ο Περικλή̋ ήταν ο καλύτερο̋ παλαιστή̋ στην πόλη. Απάντησε λοιπόν ο 

συναθλητή̋ του Περικλή: «Ακόμη κι όταν τον βάζω κάτω, αρνείται ότι έχει πέσει και 

πετυχαίνει το σκοπό του πείθοντα̋ για το αντίθετο εκείνου̋ που τον είδαν να 

πέφτει.».225
 Εδώ, κατά το Νίτσε, αποδίδεται εναργώ̋, η εσώτερη συνείδηση του 

ατόμου, όσον αφορά τη σημασία του αδιαλείπτω̋ αγωνίζεσθαι, και όχι, όπω̋ είναι 

δυνατό να θεωρηθεί σε μια  ψυχολογικού τύπου ανάλυση, ένα̋ άκρατο̋ εγωισμό̋, 

που δεσμευτικά υπαγορεύει τη μη αποδοχή τη̋ ήττα̋. Άλλωστε, σύμφωνα και με τον 

Cox, Christopher,
226

  «ο αγώνα̋ είναι φύση, ζωή …. απεχθάνεται την κυριαρχία του 

ενό̋ και αναζητά διαρκώ̋ νέε̋ συγκρούσει̋, καινούργιου̋ ανταγωνισμού̋».  

 Σε όλε̋ τι̋ εκδηλώσει̋ τη̋ ζωή̋ των αρχαίων Ελλήνων, ατομικέ̋ και 

συλλογικέ̋,
227

 ο ανταγωνισμό̋ αποτελούσε την κινητήριο δύναμη και δεν νοούνταν η 

καλλιέργεια οιασδήποτε ικανότητα̋, εκτό̋ του αγώνα.
228

 Για τον Kaufmann, 

Walter,
229

 ο Νίτσε, παρουσιάζει τον αγώνα ω̋ την βασική οδό προσέγγιση̋ και 

ανάλυση̋ όλων των δραστηριοτήτων των Ελλήνων, τη̋ ίδια̋ τη̋ αρχαία̋ ελληνική̋ 

κουλτούρα̋ εν γένει, συμπεριλαμβανομένου του αθλητισμού, αλλά και τη̋  

υψηλότερη̋ διανόηση̋, την οποία θεωρεί προϊόν πνευματικού ανταγωνισμού. Έτσι, 

ακόμα και οι μεγαλοφυΐε̋, ιδιαιτέρω̋ αυτέ̋, έπρεπε να συνεχίζουν την άμιλλα μεταξύ 

του̋, ώστε να είναι εξασφαλισμένη  η παραγωγή του̋ στο διηνεκέ̋, κάτι που δεν θα 

ήταν δυνατό να επιτευχθεί χωρί̋ αγώνα.
230

 Ω̋ εκ τούτου, για του̋ Έλληνε̋, 

                                                 

223. Νίτσε: Κείμενα, σελ.113.  
224. Πλούταρχο̋, Βίοι παράλληλοι, Θεμιστοκλή̋, III , Θουκυδίδη̋, Ιστορίαι I. 90-93,  Νίτσε: Κείμενα, 

σελ.113.  
225.. Πλούταρχο̋, Βίοι  Παράλληλοι, Περικλή̋, VIII  & Νίτσε, Κείμενα, σελ.113.  
226. Cox : “Nietzsche”, p.233 & 245.  
227.  Νίτσε: Κείμενα, σελ.114-17. 
228.  Νίτσε: Κείμενα, σελ.114-15: «Κάθε χάρισμα πρέπει αναγκαστικά να αναπτυχθεί μέσα στον αγώνα». 
229. Kaufmann: Nietzsche, p.192. 
230. Νίτσε: Κείμενα, σελ.114: «Πρόκειται για μια αντίληψη που είναι εχθρική προ̋ την αποκλειστικότητα 
τη̋ μεγαλοφυΐα̋ με τη σύγχρονη έννοια, αλλά που προϋποθέτει πω̋, σε μια φυσική τάξη των πραγμάτων, 
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αποτελούσε αδήριτο ανάγκη να προφυλαχθεί αυτή η ζωτική λειτουργία του 

ανταγωνισμού, προκειμένου να συνεχίσουν να υπάρχουν. Το ρόλο τη̋ «εποπτεία̋» 

τη̋ απρόσκοπτη̋ συνέχιση̋ του αγώνα στου̋ Έλληνε̋, αναγνωρίζει ο Νίτσε, στα 

πρόσωπα των πανίσχυρων και αθάνατων θεών.        

 Η εν δυνάμει κατάκτηση από ένα άτομο ή ένα σύνολο ατόμων (πόλη) τη̋ 

απόλυτη̋ κορυφή̋, τη̋ επιτυχία̋ και τη̋ δόξα̋, το ωθούσε αυτομάτω̋ σε πράξει̋ 

αλαζονεία̋,  ενεργοποιούσε την «ύβριν», με συνέπεια τη «μήνιν» των θεών,
231

 που 

κατά το Νίτσε, το βαθύτερο νόημά τη̋ ήταν να προστατέψει τη διαρκή λειτουργία 

του ανταγωνισμού, κατατροπώνοντα̋ αυτόν που εμφανιζόταν, ω̋ ο κατά πολύ 

καλύτερο̋ των άλλων,
232

 θέτοντα̋ έτσι σε κίνδυνο τη διαδικασία του αγώνα, εφόσον, 

πιθανά, αφαιρούσε από του̋ άλλου̋, λόγω τη̋ μέγιστη̋ ικανότητα̋ του, το κίνητρο 

                                                                                                                                            

υπάρχουν αρκετέ̋ μεγαλοφυΐε̋, οι οποίε̋ παρακινούν η μία την άλλη σε δράση, μένοντα̋ συγχρόνω̋ 
μέσα στα όρια του μέτρου….. ω̋ μέσο προστασία̋ εναντίον τη̋ μεγαλοφυΐα̋ απαιτεί- την ύπαρξη – μια̋ 
δεύτερη̋ μεγαλοφυΐα̋». 
231. Θουκυδίδη̋, Ιστορία, Ι.126, 4 & Γογγάκη: Αντιλήψει̋, σελ.300: «Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 
του Αθηναίου Κύλωνα, που μετά τη νίκη του στον δίαυλο, «επί τυραννίδι εκόμησε». Ο Κύλων ...κατέλαβε 
την Ακρόπολη των Αθηνών με πρόθεση να γίνει ο ίδιο̋ τύραννο̋ τη̋ πόλη̋, αλλά το κίνημα απέτυχε, 
καταλήγοντα̋ στο γνωστό ‘Κυλώνειον άγο̋’. Αποτέλεσμα τη̋ προσπάθεια̋ του Κύλωνα να γίνει 
τύραννο̋ ήταν να μισηθεί πολύ από του̋ Αθηναίου̋. Ανάλογα μισήθηκε και ο Χαίρων τη̋ αχαϊκή̋ 
Πελλήνη̋ , τέσσερι̋ φορέ̋ ολυμπιονίκη̋ και δύο ισθμιονίκη̋, όταν δέχτηκε το ‘επονείδιστο δώρο’ του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου να κυβερνήσει με μακεδονική υποστήριξη ω̋ τύραννο̋ την πατρίδα του. Παρόμοια 
με την ενέργεια του Κύλωνα είναι κι αυτή του Τιμασίθεου απ’ του̋ Δελφού̋, νικητή στο παγκράτιο, που 
στην τελευταία του προσπάθεια να καταλάβει μαζί με τον Ισαγόρα την Ακρόπολη των Αθηνών, με σκοπό 
να γίνει ο Ισαγόρα̋ τύραννο̋ τη̋ πόλη̋, συνελήφθη μαζί με άλλου̋ και καταδικάστηκε από του̋ 
Αθηναίου̋ σε θάνατο για το έγκλημά του».      
232. Γογγάκη: Αντιλήψει̋, σελ. 181-2:  Εδώ αξίζει να σημειωθεί η σπουδαιότητα, αλλά και η 

χρησιμότητα τη̋ κατασκευή̋ ανδριάντων των ολυμπιονικών κατά τη αρχαία εποχή. Σύμφωνα με τη 

Γογγάκη Κωνσταντίνα: «...η κατασκευή των ανδριάντων... ήταν ένα ακόμη δείγμα τη̋ λατρεία̋ των 
νικητών... μερικέ̋ φορέ̋ μάλιστα θεωρούσαν πω̋ οι ανδριάντε̋ των νικητών... είχαν και θεραπευτικέ̋ 
ιδιότητε̋, ενώ κάποιοι, όπω̋ οι Θάσιοι στο άγαλμα του Θεαγένου̋, νομίζουσιν άτε θεώ θύειν, θυσίαζαν 
δηλαδή στου̋ ανδριάντε̋ σαν σε θεό». Τα παραπάνω μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο τη̋ νιτσεϊκή̋ 

σκέψη̋ για τη διαφύλαξη του αγώνα, καθώ̋ με τη συμβολική θεοποίηση αυτών που εμφανίζονταν ω̋ 

υπεράνω όλων των άλλων (ολυμπιονίκε̋), του̋ δίνονταν (στου̋ ολυμπιονίκε̋) η δυνατότητα να 
απολαύσουν θεϊκέ̋ τιμέ̋, όντα̋ θνητοί, πιθανά, αποδυναμώνοντα̋ κατ’ αυτό τον τρόπο την όποια 

διάθεση για στρεβλή χρήση τη̋ δόξα̋ του̋, γεγονό̋, που θα είχε σαν συνέπεια τη μήνι των θεών. Έτσι, 

οι έχοντε̋ επιτύχει υψηλά επιτεύγματα βίωναν μια κατάσταση που αρμόζει σε θεού̋- εκτό̋ 

ανθρώπινου ανταγωνισμού- διατηρώντα̋ όμω̋ ταυτόχρονα και την ανθρώπινή του̋ υπόσταση. 

Σύμφωνα λοιπόν με την παραπάνω συλλογιστική, οι ολυμπιονίκε̋ για παράδειγμα, μετέχοντα̋ 

συμβολικά του θεϊκού, αφενό̋ δεν προκαλούσαν την οργή των θεών (αφού είχαν ανέλθει στο επίπεδό 
του̋)  και αφετέρου το πρότυπό του̋ αποτελούσε κίνητρο για του̋ άλλου̋,  όσον αφορά τη συνέχιση 

του αγώνα για την κατάκτηση ανάλογων νικών. Σαφώ̋ βέβαια μπορεί να ειπωθεί, πω̋ η συμβολική 

θεοποίηση, ήταν δυνατό να οδηγούσε σε πράξει̋ καπηλεία̋ του θεϊκού, σε ενέργειε̋ αλαζονεία̋ από 

μέρου̋ των νικητών που τώρα έγιναν «θεοί». Το στοιχείο τη̋ οίηση̋, σίγουρα ενυπάρχει στην 

ανθρώπινη φύση, όμω̋ είναι θέμα του ατόμου πω̋ θα χειριστεί την κυρίαρχη αυτόνομη βούλησή του, 

δηλαδή, προ̋ ποια κατεύθυνση θα στρέψει τον υπαρξι(α)κό του προσανατολισμό. Αυτό ακριβώ̋ 
συνέβαινε με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο που ήταν συνολικά προσανατολισμένο̋ προ̋ το ιδεώδε̋ τη̋ 

αρετή̋. Οι περιπτώσει̋ πράξεων ύβρεων από την πλευρά των νικητών αποτελούν μάλλον τι̋ 

εξαιρέσει̋ που επιβεβαιώνουν τον παραπάνω κανόνα. 
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για αγώνα.
233

 Ο Νίτσε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αυτό̋ είναι ο πυρήνα̋ τη̋ 

ελληνική̋ ιδέα̋ του ανταγωνισμού: απεχθάνεται την κυριαρχία ενό̋ μόνο ατόμου και 

φοβάται του̋ κινδύνου̋ που συνεπάγεται αυτή».234      

 Σ’ αυτή την κατεύθυνση αποφυγή̋ τη̋ κυριαρχία̋ του απόλυτου, προκειμένου 

να διασφαλιστεί ο αγώνα̋, κινείται και η σαφώ̋ επικριτική στάση των αρχαίων 

Ελλήνων προ̋ την έντονη αθλητική εξειδίκευση, η οποία, ω̋ μία ακόμα ακραία 

μορφή μονοδιάστατη̋ αντίληψη̋ των πραγμάτων, οδηγεί στην υπερβολή. Μιλούμε 

δηλαδή, για την προσπάθεια επίτευξη̋ απόλυτων στόχων, εκτό̋ μέτρου και αρμονία̋, 

που εν τέλει γίνεται τρόπο̋ ζωή̋,
235

 και διαστρέφει τα ευεργετήματα του αγώνα.
236

 

Έτσι, τελικά, μιλώντα̋ γενικότερα, αν και είναι δυνατό ένα άτομο να οδηγηθεί στην 

επιτυχία, μέσα από την αυτή την ολοκληρωτική ενασχόληση με ένα αντικείμενο-κάτι 

που ισχύει κυρίω̋ στι̋ μέρε̋ μα̋- εντούτοι̋, μια  τόσο «μεγαλειώδη̋ και λαμπρή 

πράξη», που θα θέσει το άτομο εκτό̋ συναγωνισμού, στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, 

προκαλούσε σύμφωνα με το Νίτσε, τον ανταγωνισμό των θεών, οι οποίοι, όπω̋ είναι 

φυσικό, μπροστά στο διαφαινόμενο κίνδυνο απουσία̋ του αγωνίζεσθαι εξαφάνιζαν το 

άτομο.
237

          

 Η θεϊκή αυτή επέμβαση θα πρέπει να θεωρηθεί, με βάση τη νιτσεϊκή 

φιλοσοφία, μάλλον στα πλαίσια μια̋ ανάγκη̋ εκλογίκευση̋-προσέγγιση̋ μέσω τη̋ 

διάνοια̋ από μέρου̋ των ανθρώπων του αυτογενού̋ μηχανισμού διαφύλαξη̋ τη̋   

ζωογόνου δράση̋ του ανταγωνισμού.
238

 Τα παραπάνω (αλαζονικέ̋ πράξει̋ 

                                                 

233. Νίτσε: Κείμενα, σελ.117-19.  
234. Νίτσε: Κείμενα, σελ.114. 
235. Μουρατίδη̋: Ιστορία, σελ.334 & Γογγάκη: Αντιλήψει̋, σελ.327: «Κριτική ασκήθηκε και στον τομέα 
τη̋ καθημερινή̋ διαβίωση̋ των αθλητών, κυρίω̋ για τη μονομέρεια στην οποία οδηγείται ο τρόπο̋ ζωή̋ 
του̋ με την υπερβολή στην άσκηση». 
236. Γογγάκη: Αντιλήψει̋, σελ.328: «….η αποκλειστική ενασχόληση με τη γυμναστική προάγει την 
αγριότητα και την σκληρότητα, πολύ πέραν του ορίου τη̋ ανδρεία̋». 
237.Ηρόδοτο̋, Ιστορίαι, VI.133-136 & Νίτσε: Κείμενα, σελ.117-18: Ο Νίτσε, αναφέρει ω̋ 

χαρακτηριστικό παράδειγμα ατόμου, που λόγω μεγαλείου, εξετράπη από τη σφαίρα του αγώνα ή ετέθη 

hors de concours (εκτό̋ συναγωνισμού) και στη συνέχεια καταστράφηκε, τον νικητή στρατηγό τη̋ 

μάχη̋ του Μαραθώνα (490 π. Χ), Μιλτιάδη. Σύμφωνα με τον Νίτσε, ο Μιλτιάδη̋ μετά την 

απαράμιλλη νίκη του και αισθανόμενο̋ πολύ πιο πάνω από του̋ συμπολίτε̋ του, ένιωσε να τον 
κυριεύει, «…μια ταπεινή επιθυμία για εκδίκηση, εναντίον ενό̋ πολίτη τη̋ Πάρου, με τον οποίο είχε 
έχθρα από παλιά. Για να ικανοποιήσει την επιθυμία του αυτή, έκανε κακή χρήση τη̋ φήμη̋ του, τη̋ 
δύναμή̋ του μέσα στο κράτο̋ και τη̋ αξιοπρέπειά̋ του ω̋ πολίτη και κατέληξε να ατιμαστεί… Μετά τη 
μάχη του Μαραθώνα, ο φθόνο̋ των αθάνατων θεών είχε πέσει επάνω του. Κι αυτό̋ ο θεϊκό̋ φθόνο̋ 
αναφλέγεται όταν κοιτά έναν άνθρωπο δίχω̋ ανταγωνιστή, δίχω̋ αντίπαλο και μοναχικό στο ύψο̋ τη̋ 
φήμη̋». Τέλο̋, οι θεοί «…τον σπρώχνουν σε μια πράξη ύβρεω̋ που τον κάνει να καταρρεύσει».       
238. Νίτσε: Γέννηση, σελ.121 & Νίτσε: Επιστήμη, σελ.132-34: Δεν περιμένει κανεί̋ από το Νίτσε να 

χρωματίσει θεολογικά το στοχασμό του, ακόμα και αν πρόκειται για του̋ θεού̋ των αρχαίων Ελλήνων. 

Εξάλλου, είναι χαρακτηριστική η αρνητική τοποθέτησή του για τη «μεταφυσική παρηγοριά» τη̋ 
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ανθρώπων - τιμωρία θεών - διαδικασία διατήρηση̋ αγώνα) ισχύουν και για τι̋ 

περιπτώσει̋ των πόλεων, όταν εξαιτία̋ τη̋ ολοκληρωτική̋ υπεροχή̋ του̋, 

«προκαλούν με πράξει̋ ύβρεω̋ την ίδια του̋ την πτώση»,
239

 γεγονό̋ που συμβαίνει 

στα πλαίσια τη̋ φυσική̋ ροή̋ των πραγμάτων, που απαγορεύει τη μοναδική 

επικράτηση, με σκοπό την αδιάκοπη ανταγωνιστική δράση.
240

 Ο Νίτσε δεν αφήνει 

περιθώρια για παρανοήσει̋: «Η Σπάρτη και η Αθήνα παραδόθηκαν στου̋ Πέρσε̋…. 

πρόδωσαν το ελληνικό πνεύμα αφού εγκατέλειψαν την πιο ευγενή και θεμελιώδη 

ελληνική ιδέα: τον ανταγωνισμό».241
  

Αγώνα̋ και ηθική. Οι απόψει̋ του Νίτσε, για τη βαθύτερη, ενστικτική και 

οντολογική βάση του αγώνα, αναλύονται μέσα από την παρουσίαση του αγώνα κατά 

την ομηρική περίοδο στου̋ Έλληνε̋, στον «πιο ανθρώπινο λαό τη̋ αρχαιότητα̋»,
242

  

στον οποίο όλε̋ οι δραστηριότητε̋ σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο (πόλεων), 

πραγματοποιούνται διά του ανταγωνισμού
243

 και υπέρ τη̋ συνέχιση̋ αυτού. Το 

πρωτόγονο επιθετικό ένστικτο μέσα στον ανταγωνισμό παίρνει τη μορφή μια̋ 

σύγκρουση̋ μεταξύ ατόμων ή ομάδων εντό̋ ορίων, θεσπισμένων ή εθιμικά 

κατοχυρωμένων,
244

 όπου οι συμμετέχοντε̋ προσέρχονται να αγωνιστούν έχοντα̋ την 

ακράδαντη  πεποίθηση, πω̋ υπηρετούν σκοπού̋ που άπτονται, κατά περίσταση, τη̋ 

φαινομενική̋ πραγματικότητα̋ σε κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό επίπεδο από τη 

μια, και από την άλλη, μια̋ ενδότερη̋ μεταφυσική̋ διάσταση̋ (ηθική, ιδανικά, 

μεταθανάτια δόξα).
245

        

                                                                                                                                            

παρέμβαση̋ του από μηχανή̋ θεού στι̋ τραγωδίε̋ του Ευριπίδη, αλλά και η  απορριπτική του θέση, 

σχετικά με τι̋ από καθ’ έδρα̋ θεόσταλτε̋ κατευθυντήριε̋ εντολέ̋ και πρακτικέ̋ ζωή̋, με την, εκτό̋ 

των άλλων, περίφημη φράση, ο «θάνατο̋ του Θεού». 
239. Νίτσε: Κείμενα, σελ.118-19: «Η Αθήνα, που εκμηδένισε την ανεξαρτησία των συμμάχων τη̋ και 
τιμώρησε αυστηρά τι̋ εξεγέρσει̋ των υποταγμένων σ’ αυτή · η Σπάρτη, που μετά τη μάχη στου̋ Αιγό̋ 
Ποταμού̋ άφησε την  υπεροχή τη̋  να πέσει ακόμα πιο βαριά και σκληρά πάνω στην Ελλάδα: και οι δύο 
ακολουθώντα̋ το παράδειγμα του Μιλτιάδη, προκάλεσαν τη ίδια του̋ την πτώση, με πράξει̋ ύβρεω̋».    
240. Νίτσε: Κείμενα, σελ.117: «..οι Έλληνε̋… δεν μπορούσαν τη δόξα δίχω̋ να συνεχίζεται ο 
ανταγωνισμό̋, ούτε την επιτυχία ω̋ τελείωμα του ανταγωνισμού».  
241. Νίτσε: Κείμενα, σελ.119.  
242. Νίτσε: Κείμενα, σελ.106. 
243. Wang : “Ancient αγών”, p.6806.  
244. Αλμπανίδη̋: Ιστορία, σελ.29-30: Τα είδη αγώνων που περιγράφονται στα ομηρικά έπη είναι: α) 

επιτάφιοι αγώνε̋, β) αγώνε̋ για φιλοξενία, γ) αγώνε̋ για ψυχολογικού̋ λόγου̋, δ) αγώνε̋ που 

διεξάγονται έπειτα από πρόσκληση ή εξαναγκασμό.   
245. Γογγάκη: Αντιλήψει̋, σελ.55-58:«Η κοινωνική δομή που περιγράφεται στην Ιλιάδα δίνει την 
βεβαιότητα ότι περιγράφεται μια κοινωνία ἀρίστων,… η ἀλκή,  η πολεμική και σωματική ικανότητα, η 
γενναιότητα,… αποτελούν τα χαρακτηριστικά του προτύπου που προβάλλεται ώστε να κυριαρχεί το 
ηρωικό ιδεώδε̋… σκοπό̋ τη̋ νίκη̋ στον αθλητικό αγώνα είναι και για τα δύο έπη η ανάδειξη τη̋ 
αρετή̋… ο μαχητή̋ φτάνει ω̋ τα όρια του θανάτου, προκειμένου να κατακτήσει το ιδεώδε̋ τη̋ 
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 Έτσι, εκ προοιμίου, οι λαμβάνοντε̋ μέρο̋ στον αγώνα, έχουν θέσει εαυτόν, 

στην κατεύθυνση που επιβάλλουν οι εξωτερικέ̋, αλλά και εσωτερικέ̋ συνθήκε̋ του 

περιβάλλοντό̋ του̋. Ένα περιβάλλον, που βρίσκεται ήδη στην «υπηρεσία» τη̋ 

φύση̋, η οποία έχει θέσει τι̋ προδιαγραφέ̋, προκειμένου να είναι δυνατή η παρουσία 

τη̋ σε επίπεδο συνειδητότητα̋, ουσιαστικά η πλήρωση τη̋ ίδια̋ στην ολότητά τη̋, 

συμπεριλαμβανομένων ακόμα και των συντριπτικά ακραίων χαρακτηριστικών τη̋, 

όπω̋ αυτά εκδηλώνονται, με μέτρο, στον ανταγωνισμό. Έτσι λοιπόν, με βάση τα 

παραπάνω, τα ιδεώδη τη̋ αρετή̋ ή του ηρωισμού, από τα οποία εμφορούνται οι 

αγωνιζόμενοι, αποτελούν επιφαινόμενα του  βαθύτερου οντολογικού υποστρώματο̋, 

και κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτελούν τη λειτουργία του̋, ω̋ απαραίτητα στοιχεία 

ηθική̋ υφή̋, εξασφαλίζοντα̋ επί τη̋ ουσία̋ την ομαλή ροή του αγώνα.   

Η αιδώ̋. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα τη̋ σημασία̋ που αποδιδόταν 

στο στοιχείο τη̋ αιδού̋ (ευγένεια- σεβασμό̋- μετριοφροσύνη- τιμιότητα) σε σχέση 

με τη διεξαγωγή των αγώνων στου̋ αρχαίου̋ Έλληνε̋. Ενώ είναι εμφανέ̋ πω̋ η 

αιδώ̋ ήταν ένα ακραιφνέ̋ ηθικό παράγωγο και εντάσσονταν στο σύστημα αξιών τη̋ 

αρχαία̋ ελληνική̋ κοινωνία̋, μια πιο εμβριθή̋ ματιά, με βάση τη νιτσεϊκή 

φιλοσοφία, μπορεί να φανερώσει, χωρί̋ να καταργήσει την προηγούμενη ηθική 

προσέγγιση, το λειτουργικό ρόλο τη̋ αιδού̋ στο φυσικό «μηχανισμό» διατήρηση̋ 

του αγώνα. Ο Μουρατίδη̋ Ιωάννη̋ αναφέρει σχετικά:     

 «Η αιδώ̋ ήταν αντίθετη από αυτή που οι αρχαίοι αποκαλούσαν ύβρι̋ και η 

οποία ω̋ γνωστόν τιμωρούνταν από τη Νέμεση. Η αιδώ̋ ήταν αυτή που έκανε τον 

αθλητή αγαπητό όχι μόνο στου̋ θεού̋, αλλά και στου̋ ανθρώπου̋, εμποδίζοντα̋ τον 

νέο να κάνει κακή χρήση τη̋ δύναμή̋ του ή να επιδιώξει τη νίκη με αθέμιτα μέσα. Η 

αιδώ̋ υπενθύμιζε στον αθλητή να σέβεται τον αντίπαλό του, διότι χωρί̋ αυτόν δεν θα 

υπήρχε αγώνα̋ και  συναγωνισμό̋…».246
      

 Επισημαίνεται εδώ, πω̋ τελικά, ο σεβασμό̋ στον αντίπαλο, διαφυλάττει, κατά 

κύριο λόγο, τον ίδιο τον αγώνα και τον συναγωνισμό. Μόνο που η ασυνείδητη αυτή 

                                                                                                                                            

ανδρεία̋… ο αγωνιστικό̋ χώρο̋ είναι ο τόπο̋ που επιδιώκεται με κάθε κόπο η κατάκτηση του σεβασμού 
και του κλέου̋… η νίκη κατά συνέπεια και η τιμή αποτελούν τι̋ ύψιστε̋ ηθικέ̋ αξίε̋  στον κόσμο του 
Ομήρου… στον αθλητικό αγώνα… η συμπεριφορά του ήρωα ρυθμίζεται απ’ του̋ κανόνε̋  και τι̋ αξίε̋  
του επικού ηρωικού κώδικα, στον οποίο πρωτοκαθεδρία κατέχει η έννοια τη̋ τιμή̋… είναι σημαντική η 
ανάδειξη τη̋ ανδρεία̋ μέσω των αγωνισμάτων, καθώ̋ έτσι φανερώνει κανεί̋ τον χαρακτήρα και την 
δύναμή του, γεγονό̋ που προκαλεί την κοινωνική του καταξίωση».   
246. Μουρατίδη̋ : Ιστορία, σελ.310-11.   
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ανάγκη διατήρηση̋ τη̋ συνέχεια̋ του αγώνα, ω̋ στοιχείου ζωτική̋ σημασία̋ για το 

κράτο̋, αλλά και την ίδια την ύπαρξη τη στιγμή που ο αγώνα̋ είναι οντολογικά 

ανυψωμένο̋ σε κοσμική αρχή,
247

 αποκτά για τα άτομα, σε επίπεδο συνειδητότητα̋, 

την προσήκουσα επιφαινόμενη μορφοποίηση, ηθική εν προκειμένω. 

Η κατά Νίτσε «ηθική» του αγώνα. Έχουν τονιστεί εμφατικά από τον Νίτσε, 

από τη μια η σοβαρότητα τη̋ συνέχεια̋ του «παιχνιδιού των ανταγωνιζόμενων 

δυνάμεων»,
248

 και από την άλλη η διαφορετική αντίληψη των ηθικών εννοιών,
249

 

βάσει τη̋ ενστικτώδου̋ λογική̋ που προτείνει ο φιλόσοφο̋. Το περιεχόμενο τη̋ 

νιτσεϊκή̋ «ηθικότητα̋» προωθεί την ενεργοποίηση και τη συστράτευση των όλων 

εγγενών τάσεων του ανθρώπου, πέρα από τι̋ έννοιε̋ του καλού ή του κακού, προ̋ 

όφελο̋ τη̋ πορεία̋ εξύψωση̋ των δυνατοτήτων του όντο̋. Χαρακτηριστική είναι και 

η σχετική άποψη του Bollnow: «Αυτή η ‘ανηθικότητα’, όπω̋  ο Nietzsche προκλητικά 

τη διατύπωσε, είναι, αν την εξετάσει κανεί̋ βαθύτερα, μόνο μια έκφραση, μια̋ νέα̋, 

ανώτερη̋ ηθική̋, που απαιτεί από τον άνθρωπο να φτάσει στα άκρα των δυνάμεών 

του».250          

 Επίση̋, σε κείμενό τη̋, η Acampora,Christa Davis, παρουσιάζει τη 

δυνατότητα διαμόρφωση̋ ενό̋ «άλλου» είδου̋, αγωνιστικού ήθου̋, το οποίο μπορεί 

να παραχθεί εντό̋ του νιτσεϊκού αγώνα. Σύμφωνα με τη συγγραφέα ο τρόπο̋ με τον 

οποίο ο ανταγωνισμό̋ μορφοποιεί και κατευθύνει τι̋ έντονε̋ συγκρούσει̋ που 

χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη, μπορεί ανάλογα να μετασχηματίσει τι̋ αξίε̋ 

σε ένα «αγωνιστικό ήθο̋», το οποίο θα είναι δυνατό να ενταχθεί στην ιδιαίτερη 

νιτσεϊκή φυσιολογία τόσο του αγώνα, όσο και τη̋ τέχνη̋.
251

 Έτσι, το άτομο, μπορεί 

όχι μόνον να δικαιώνει την ύπαρξή του, αλλά και να επιζητά την οντολογική του 

πρόοδο μέσα στον αγώνα,
252

 τόσο με την αναγνώριση τη̋ αισθητική̋, ω̋ μοναδική̋ 

μεταφυσική̋ δυνατότητα̋,
253

 όσο και με την πραγμάτωση ακόμα και των ακραίων 

φυσικών προδιαγραφών του, που τελικώ̋ οδηγούν στην παραγωγή μεγαλοφυϊών, 

Καθίσταται λοιπόν σαφέ̋, πω̋ κάθε παράμετρο̋ εμπλεκόμενη στον ανταγωνισμό, 

                                                 

247. Νίτσε: Φιλοσοφία, σελ.39.  
248. Νίτσε: Κείμενα, σελ.114. 
249. Νίτσε: Κείμενα, σελ.110. 
250. Bollnow:Παιδαγωγική, σελ.14.  
251. Acampora: “Naturalism”, p.326. 
252. Νίτσε: Κείμενα, σελ.99. & σελ.114 
253. Νίτσε: Γέννηση, σελ.32: «Η τέχνη και όχι η ηθική, είναι η αληθινή μεταφυσική δραστηριότητα του 
ανθρώπου»  
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κοινωνική, πολιτική ή άλλη, είναι a priori ορμεμφυτικά προσανατολισμένη στην 

διατήρηση του αγωνίζεσθαι, με απώτερο σκοπό την εκπλήρωση τη̋ φυσική̋ 

αποστολή̋ του αγώνα.
254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

254. Νίτσε: Στοχασμοί, σελ. 255-259. 
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ΑΓΩΝΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 Εκπαίδευση και αθλητισμό̋: λειτουργικοί ορισμοί    

 Η ανάλυση  τη̋ λειτουργία̋ του νιτσεϊκού αγωνίζεσθαι, η οποία επιχειρήθηκε 

στο προηγούμενο κεφάλαιο, ισχύει στον απόλυτο βαθμό τόσο για τον αθλητισμό, όσο 

και για την εκπαίδευση, υπό την έννοια τη̋ παρουσία̋ των, ω̋ πεδίων πραγμάτωση̋ 

των προδιαγραφών, του κατά Νίτσε αγώνα, (τιθάσευση επιθετικών ορμών-παραγωγή 

έργου-μεγαλοφυΐα) στο επίπεδο τη̋ επιφαινόμενη̋ πραγματικότητα̋. Έχει αναφερθεί 

άλλωστε, πω̋ το καταγεγραμμένο στο γενετικό κώδικα, αρχέγονο πολεμικό ένστικτο, 

μετατρέπεται διά του αγώνα σε κράτο̋, εντό̋ του οποίου στη συνέχεια, προωθείται 

μέσω του αέναου ανταγωνισμού ατόμων ή ομάδων, η ίδια η ύπαρξη (με στόχο την 

κορύφωση στο πρόσωπο τη̋ μεγαλοφυΐα̋). Βάσει των παραπάνω, όλε̋ οι ανθρώπινε̋ 

δραστηριότητε̋ στα πλαίσια του κράτου̋, όπω̋ οι αθλητικέ̋ αναμετρήσει̋ και οι 

κάθε είδου̋ ανταγωνιστικέ̋ ή συναγωνιστικέ̋ δράσει̋, πνευματικέ̋ ή μη, μέσα στην 

εκπαίδευση, αποτελούν διαυγεί̋ εκφάνσει̋ του αγώνα.    

 Πρέπει ακόμα να τονιστεί, πω̋ οι έννοιε̋ τη̋ άθληση̋ και τη̋ εκπαίδευση̋, 

χρησιμοποιήθηκαν στη παρούσα εργασία, λαμβάνοντα̋ υπόψη την κοινή, όπω̋ 

προκύπτει από τη νιτσεϊκή θέαση των πραγμάτων, αγωνιστική και παιδευτική του̋ 

βάση, ώστε να αναδειχθεί, μέσω τη̋ νοηματική̋ σύγκλιση̋ των δύο εννοιών, η 

ταυτόσημη λειτουργική του̋ δράση. Η προσπάθεια απόκτηση̋ γνώσεων, οι οποίε̋ 

στη συνέχεια θα εκφραστούν ω̋ δεξιότητε̋ ορίζει τη διαδικασία τη̋ εκπαίδευση̋,
255

 

είτε πρόκειται οι γνώσει̋ αυτέ̋ να εκφραστούν ω̋ κινητικέ̋, είτε ω̋ γνωστικέ̋ 

δεξιότητε̋. Έτσι, επί τη̋ ουσία̋, μιλούμε για τη δομή και τη λειτουργία του 

οικοδομήματο̋ απόκτηση̋ γνωστικών, κινητικών και πνευματικών δεξιοτήτων, 

δηλαδή τη̋ εκπαίδευση̋, ω̋ θεσμικά κατοχυρωμένη̋ διαδικασία̋ παροχή̋ 

μορφωτικών αγαθών, η οποία περικλείει το σύνολο των παραπάνω (γνώσεων και 

δεξιοτήτων),
256

 ω̋ εκ τούτου και τον αθλητισμό-εννοούμενο ω̋ φυσική αγωγή και  

                                                 

255. Καρακατσάνη̋: Φιλοσοφία,  σελ.41. 
256. Η παροχή ηθικών αξιών, υπό τη μορφή τη̋ αγωγή̋ στην εκπαίδευση και στον αθλητισμό δεν 

αποσιωπάται στην παρούσα φάση, αλλά παρουσιάζεται στη συνέχεια, στο βαθμό που σχετίζεται 

διαλεκτικά με το γενικότερο εκπαιδευτικό εγχείρημα.    
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σχολικό αθλητισμό. Οι προαναφερθείσε̋ μορφέ̋ αθλητική̋ δραστηριότητα̋ (φυσική 

αγωγή-σχολικό̋ αθλητισμό̋), υφίστανται μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία 

τυπικώ̋, αλλά και ορίζονται ουσιαστικώ̋ από τα χαρακτηριστικά τη̋ παιδεύσεω̋ 

(διδασκαλία γνώσεων-απόκτηση δεξιοτήτων) καθώ̋ και από την αλληλο- 

συμπληρωματική μεταξύ του̋ ενέργεια σε ένα παιδαγωγικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, 

που σκοπό έχει να ολοκληρώσει την ανάπτυξη των μαθητών σε όλα τα επίπεδα, το 

σωματικό, το ψυχικό και το πνευματικό.
257

 Με βάση τα παραπάνω λοιπόν, κρίνεται 

απαραίτητο να υπάρξει διαφοροποίηση στι̋ περιπτώσει̋ εκείνε̋ που ο αθλητισμό̋, 

είτε θεωρείται μονοδιάστατα και λανθασμένα ω̋ «χώρο̋» προαγωγή̋ του σωματικού 

στοιχείου έναντι του πνευματικού,  είτε,  είναι προσανατολισμένο̋ μονομανώ̋ στην 

απόλυτη επικράτηση και στον πρωταθλητισμό (αγωνιστικό̋ - επαγγελματικό̋ 

αθλητισμό̋), γεγονό̋, που αλλοιώνει το υγιέ̋ αγωνιστικό και παιδευτικό περιεχόμενο 

του. 

 Εννοιολόγηση τη̋ εκπαίδευση̋. Όσον αφορά την εκπαίδευση, αξίζει να 

αναφερθεί, πω̋ η εννοιακή τη̋ προσέγγιση έγινε όσο το δυνατόν εγγύτερα στο 

φιλοσοφικό και στοχαστικό ορίζοντα τη̋ νιτσεϊκή̋ σκέψη̋, που επιβάλλει την έξοδο 

από διαδικαστικέ̋ συμβάσει̋ ή παγιωμένε̋ θεσμοθετήσει̋. Έτσι, σε μια προσπάθεια 

υπέρβαση̋ (όχι κατάργηση̋) του ορισμένου και συγκεκριμένου ρόλου τη̋ 

εκπαίδευση̋, είτε, ω̋ «συστηματική̋ διαδικασία̋ μετάδοση̋ γνώσεων και ανάπτυξη̋ 

δεξιοτήτων σχετικά με συγκεκριμένο αντικείμενο, είτε ω̋ θεσμού που αποσκοπεί στη 

συστηματική διδασκαλία μαθητών και σπουδαστών, στην ανάπτυξη των πνευματικών, 

σωματικών και ηθικών ικανοτήτων του ανθρώπου, μέσα από ειδικά ιδρύματα (σχολεία) 

και συγκεκριμένε̋ μεθόδου̋»,
258

 θεωρούμε την εκπαίδευση, σαφώ̋ εντό̋ του ειδικού 

τη̋ πλαισίου- τη̋ σπουδή̋ και των δεξιοτήτων- αλλά ταυτόχρονα, ω̋ βασικό 

ενεργούν στοιχείο στη διαλεκτική σχέση μεταξύ τη̋ ιδία̋ και των εννοιών τη̋ 

αγωγή̋
259

 και τη̋ παιδεία̋.
260

 Μια τέτοια θέαση τη̋ εκπαίδευση̋ και μόνον δίνει 

διέξοδο στην προοπτική ανάδειξη̋ του χαρακτήρα τη̋ αποστολή̋ του Νίτσε για την 

                                                 

257. Μουρατίδη̋: Εισαγωγή, σελ.244.  
258. Μπαμπινιώτη̋:  Λεξικό, σελ.574.  
259. Καρακατσάνη̋:  Φιλοσοφία, σελ.41 : «Η αγωγή πάλι αποτελώντα̋ γνώση με την έννοια τη̋ 
φρονιμάδα̋, εμφανίζεται σαν το συστηματικά, στον ψυχισμό του ατόμου, συγκροτημένο συνειδησιακό 
εκείνο πλαίσιο, στο οποίο καλείται να περιορίσει το δυναμικό του  “είναι” και εκφράζεται με τη 
συμπεριφορά». 
260. Καρακατσάνη̋:  Φιλοσοφία, σελ.41-2. 
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εκπαίδευση, που δεν περιορίζεται στα στενά όρια των χρηστικών, έξωθεν δοθέντων 

γνώσεων, αλλά αποβλέπει στην εμπειρική αυτογνωσία και στα υψηλότερα 

πνευματικά πρότυπα των μεγαλοφυϊών, γεγονό̋ που προϋποθέτει την υπέρβαση των 

καταπιεστικά στενών ορίων τη̋ τεχνική̋-τεχνοκρατική̋ αντίληψη̋ τη̋ εκπαίδευση̋. 

 Έτσι, αυτή η οντολογική στόχευση που προτείνει ο Νίτσε, μπορεί να 

πραγματωθεί εντό̋ του «χώρου» συνύπαρξη̋ τη̋ εκπαίδευση̋, τη̋ αγωγή̋ και τη̋ 

παιδεία̋, όπου τα παραπάνω στοιχεία υφίστανται σε μια διαλεκτική προοπτική 

οντολογική̋ ολοκλήρωση̋ του ατόμου. Σ’ αυτή την εκπαιδευτική συνθήκη έχουμε 

από τη μια τα αντικείμενα των γνώσεων που θα μετατραπούν σε δεξιότητε̋ 

(εκπαίδευση), καθώ̋ και το ευρύτερο πλαίσιο των ηθικών και ψυχολογικών 

συνιστωσών του διαμορφούμενου συνειδησιακού πλαισίου του υποκειμένου, που θα 

εκφραστεί ω̋ συμπεριφορά (αγωγή), ενώ, από την άλλη, ενεργοποιείται η ατομική 

βούληση προκειμένου να ενταθεί η δυναμικότητα και να πληρωθεί το όλον τη̋ 

μοναδικότητα̋ του ανθρώπου, τόσο εξωτερικά (παρεχόμενε̋ γνώσει̋), όσο και 

εσωτερικά (νόηση- συναίσθημα- ενσωμάτωση αξιών) ∙ αυτή είναι η φροντίδα τη̋ 

παιδεία̋.          

 Πρέπει λοιπόν να αποσαφηνιστεί, πω̋ κάθε αναφορά στην εκπαίδευση σε 

σχέση με τη νιτσεϊκή σκέψη και πιο συγκεκριμένα την έννοια του αγώνα, μπορεί να 

περιλαμβάνει το κατά περίσταση ιδιοσυγκρασιακό στοιχείο τη̋ εκάστοτε μορφή̋ 

παιδεύσεω̋
261

 ή και τη θεσμική υπόσταση τη̋ εκπαιδευτική̋ δραστηριότητα̋, όμω̋ 

πάντα προτείνεται σαφώ̋, η διαλεκτική λειτουργική σημασία τη̋ εκπαίδευση̋, εντό̋ 

τη̋ συνθετική̋ και ποιοτικά υψηλή̋ διεργασία̋ ολοκλήρωση̋ του υποκειμένου. 

Άλλωστε, η πραγμάτωση των ανώτερων προδιαγραφών του ανθρώπου (μεγαλοφυΐα), 

μέσω τη̋ αυτο-αναζήτηση̋ τη̋ αλήθεια̋ του αυθεντικού του εαυτού,
262

 μα̋ οδηγεί 

στην κατεύθυνση τη̋ παιδεία̋, όπω̋ αυτή ορίστηκε παραπάνω, ω̋ ενέργημα τη̋ 

                                                 

261. Όπω̋ για παράδειγμα του αθλητισμού. 
262.Νίτσε: Ζαρατούστρα, σελ.319-20 & 335 & Deleuze: Νίτσε, σελ 77-9 : Η προσπάθεια 

αυτοκαλλιέργεια̋ του ατόμου, η οποία δημιουργεί την προοπτική γνώση̋ τη̋ ενδότερη̋ ουσία̋ του, 
βασίζεται στη δυνατότητα του υποκειμένου να ξεπεράσει, ω̋ ον, την ίδια του τη «συμβατική» 

πραγματικότητα. Πρόκειται για την έννοια τη̋ αυθυπέρβαση̋ που στη νιτσεϊκή φιλοσοφία ορίζεται ω̋ 

η έγερση του ατόμου πάνω από τον ίδιο του τον εαυτό δια του εσωτερικού του βούλεσθαι, που δεν 

είναι άλλο από τη θέληση για δύναμη. Ο άνθρωπο̋ ουσιαστικά πρέπει να αρνηθεί αυτό που είναι, την 

ετερο-προσδιορισμένη από παρηκμασμένε̋ αξίε̋, γνώσει̋ και πιστεύω, στατική του υπόσταση, και να 

ενεργοποιήσει εντό̋ του το υπαρξι(α)κό του σθένο̋ , ώστε να έρθει αντιμέτωπο̋ με την εγγενή του 
ανάγκη για σχέση με το άπειρο, διαμορφώνοντα̋ μια καινούργια συνθήκη ύπαρξη̋,  οδηγούμενο̋ κατ’ 

αυτό τον τρόπο προ̋ την οντολογική του αυθυπέρβαση, σ’ αυτό που θα μπορούσε να είναι ή  που 
μπορεί να γίνει ∙ στο νιτσεϊκό υπερ-άνθρωπο.  
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υποκειμενική̋ βούληση̋ του ατόμου, που μέσα από τη διαλεκτική αξιολόγηση όλου 

του γνωστικού, ψυχικού και πνευματικού του δυναμικού και την περαιτέρω ανα-

σύνθεσή του,  στοχεύει τελικώ̋, στη διαμόρφωση μια̋ στάση̋ ζωή̋.  Σύμφωνα με το 

Νίτσε, επιδίωξη τη̋ εκπαίδευση̋, πρέπει να είναι το βίωμα τη̋ ύπαρξη̋, που θα 

επιτρέψει στο ον να εισδύσει στα ενδότερα του Είναι, επιθυμώντα̋ και επιδιώκοντα̋ 

επί τη̋ ουσία̋, βάσει αυτή̋ τη̋ βαθύτερη̋ γνώση̋ που θα αποκομίσει, την ίδια την 

οντολογική του ανύψωση. 

Εννοιολόγηση του αθλητισμού. Με βάση τα παραπάνω, το περιεχόμενο του 

αθλητισμού,
263

 κυρίω̋ τη̋ φυσική̋ αγωγή̋ και του σχολικού αθλητισμού,
264

 αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι τη̋ εκπαιδευτική̋ διαδικασία̋, καθώ̋ ορίζεται, αφενό̋ από 

την καλλιέργεια  του συνόλου των ικανοτήτων του ατόμου μέσω τη̋ παροχή̋ αξιών 

και τη̋ απόκτηση̋ γνώσεων που θα διαμορφωθούν σε δεξιότητε̋, στα πλαίσια ενό̋ 

αγωνιστικού (ανταγωνιστικού και συναγωνιστικού), συστηματικού και μεθοδικού 

προγράμματο̋, και αφετέρου από τη συμμετοχή τη̋ ολότητα̋ του ανθρώπινου 

δυναμικού, σωματικού και πνευματικού. Αυτή̋ τη̋ μορφή̋ ο αθλητισμό̋, μπορεί να 

ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρέστερη̋ προαγωγή̋ του ατόμου. Έτσι, υφίστανται 

οι προϋποθέσει̋ αποδοχή̋ του αθλητισμού, ω̋ μια̋ διεργασία̋ παιδεύσεω̋ με 

λειτουργικό ρόλο και οντολογική στόχευση, μέσα στο ευρύτερο εκπαιδευτικό 

γίγνεσθαι, κάτι που δεν ισχύει βέβαια για την περίπτωση του αγωνιστικού 

επαγγελματικού αθλητισμού, όπου επιδιώκεται η επίδοση και ο πρωταθλητισμό̋.  

                                                 

263. Καρακατσάνη̋: Φιλοσοφία,  σελ.41 & Μουρατίδη̋: Εισαγωγή, σελ.244: Στην αρχή του παρόντο̋  

κεφαλαίου, στο υποκεφάλαιο με τίτλο  «Εκπαίδευση και Αθλητισμό̋: λειτουργικοί ορισμοί», ορίστηκε ο 

αθλητισμό̋ ω̋ πεδίο πραγμάτωση̋ των προδιαγραφών του κατά Νίτσε αγώνα, (τιθάσευση επιθετικών 

ορμών- παραγωγή έργου- μεγαλοφυΐα) στο επίπεδο τη̋ επιφαινόμενη̋ πραγματικότητα̋. Εδώ, 
αποσαφηνίζεται η λειτουργία του αθλητισμού εντό̋ τη̋ εκπαίδευση̋ και πραγματοποιείται μία πρώτη 

προσέγγιση στην εκτό̋ «φυσικών» ορίων περίπτωση του επαγγελματικού αθλητισμού και 

πρωταθλητισμού. 
264. Παπαϊωάννου: Φυσική  Αγωγή, σελ.13 & Σταμίρη̋, Κοινωνιολογία, σελ. 77-8:  Το μάθημα τη̋ 

φυσική̋ αγωγή̋ στην εκπαίδευση, έχει σκοπό να συμβάλλει, στην αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη 
των μαθητών, προάγοντα̋ αρμονικά τη βιολογική, συναισθηματική,  κοινωνική και γνωστική ανάπτυξή 
του̋, γεγονό̋,  που επιτρέπει την κατάταξή του, ω̋ υποστηρικτικού μέσου προαγωγή̋ τη̋ ανάπτυξη̋ 

των ατόμων με εξαιρετικέ̋ ικανότητε̋, χωρί̋ να είναι βέβαια αυτό̋ ο άμεσο̋ στόχο̋ του μαθήματο̋. 

Όσον αφορά το σχολικό αθλητισμό, η θεώρησή του υπό το πρίσμα του ανταγωνίζεσθαι και μόνον, 

μπορεί να οδηγήσει σε ατραπού̋, πιθανόν, μη συμβατέ̋ με την εκπαιδευτική διαδικασία, παρά το 

γεγονό̋, πω̋ σε σχέση με τη νιτσεϊκή θέαση του αγώνα η κατεύθυνση μια̋ τέτοια̋ ανταγωνιστική̋ 

δραστηριότητα̋ πληροί τι̋ οντολογικέ̋ επιταγέ̋ του αγωνίζεσθαι. Όμω̋ η σωστή διαχείριση τη̋ 
έννοια̋ και τη̋ πρακτική̋ του σχολικού αθλητισμού, ω̋  στοιχείου πλήρωση̋ τη̋ φυσική̋ αγωγή̋, 

τον διατηρεί και πρέπει να τον διατηρεί (σχολικό αθλητισμό) στη βάση του παιδαγωγικού 

προγράμματο̋.  
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Στην προαναφερθείσα, εκτό̋ εκπαίδευση̋ συνθήκη του αγωνιστικού 

αθλητισμού, μπορεί να ειπωθεί,  πω̋ όσον αφορά το θέμα των δεξιοτήτων, η 

διαδικασία, εντελώ̋ τεχνικά και αποστασιοποιημένα, έχει γενικότερα παιδευτικό 

χαρακτήρα (οι γνώσει̋ μετατρέπονται σε δεξιότητε̋). Ακόμα, στα επίπεδα του  

αθλητισμού στα οποία διατηρείται ένα̋ «ερασιτεχνικό̋ ανταγωνισμό̋- 

συναγωνισμό̋», όπου επιδιώκεται βέβαια η επιτυχία, ίσω̋ και με ένταση πολλέ̋ 

φορέ̋, χωρί̋ όμω̋ την εμμονή τη̋ υπερβολή̋ και τη̋ κερδοφορία̋,
265

 υπάρχει η 

δυνατότητα  διατήρηση̋ των οντολογικών  προδιαγραφών του νιτσεϊκού αγώνα.
266

 Το 

status όμω̋ του αθλητισμού, που προάγει έναν παρά φύσει ολοκληρωτισμό 

(επαγγελματισμό̋ - πρωταθλητισμό̋), επιδιώκοντα̋ μόνον το «περισσότερο» με την 

έννοια του υλικού οφέλου̋, αδιαφορώντα̋ για οτιδήποτε άλλο, επιδρώντα̋ κατ’ αυτό 

τον τρόπο αρνητικά στην οντολογική ανέλιξη του ατόμου, θα πρέπει να το 

προσεγγίσουμε, ω̋ μια ειδική προ̋ μελέτη περίπτωση, υπό το πρίσμα τη̋ φιλοσοφία̋ 

του Νίτσε. 

  Αθλητισμό̋ και αγώνα̋      

 Θεωρώντα̋ λοιπόν τον αθλητισμό, ω̋ έκφραση του αγωνίζεσθαι σε κάθε του 

μορφή, βρισκόμαστε στα προαναφερθέντα πλαίσια τη̋ ανάλυση̋ του Νίτσε  για την 

καταγωγική προέλευση και την οντολογική  σημασία του αγώνα. Έχοντα̋ επισημάνει 

την υπό ευρεία έννοια λειτουργία του αθλητισμού, ω̋ πεδίου παρουσία̋ του 

νιτσεϊκού αγώνα,
267

 αξίζει κυρίω̋ να αναφερθεί, όπω̋ μα̋ δίνεται στο έργο του 

Νίτσε, Ο αγών στον Όμηρο, η άποψη του Γερμανού φιλοσόφου, όσον αφορά  τι̋ 

περιπτώσει̋, όπου άτομα ή ομάδε̋ θεωρώντα̋ εαυτού̋ υπεράνω όλων, παύουν, λόγω 

αλαζονεία̋, να συμμετέχουν στην εκ τη̋ φύσεω̋ υποβαλλόμενη ανταγωνιστική 

διαδικασία, απωθώντα̋ ή διαστρέφοντα̋ την «υγιή», εσώτερη ανάγκη του̋ για 

αγωνίζεσθαι.
268

 Η παραπάνω νιτσεϊκή θέση, παραπέμπει,  στη σύγχρονη κρατούσα 

αντίληψη στον επαγγελματικό αθλητισμό και κατά κύριο λόγο στον πρωταθλητισμό, 

όπου η διαρκή̋ επιθυμία κατάκτηση̋ στόχων επίδοση̋, η επιτυχία κατά του άλλου με 

                                                 

265. Αλμπανίδη̋, Ιστορία, σελ.29: «Σε μια κοινωνία ανταγωνιστική, όπω̋ ήταν η Ομηρική, η επιδίωξη 
των τιμών και τη̋ δόξα̋ θεωρείται σαν κάτι που ταιριάζει απόλυτα στον ελεύθερο άνθρωπο». 

Διαχρονικά, ο ανταγωνισμό̋ σε μια αθλητική αναμέτρηση, αλλά και γενικότερα,  δε συνδέεται 

απαραίτητα με το υπέρμετρο και το δυσαρμονικό. Κάτι τέτοιο, είναι μάλλον θέμα επιλογών και 

παιδεία̋.  
266. Νίτσε: Στοχασμοί, σελ. 255-7 & Acampora: “Wisdom”, p.207.  
267. Νίτσε: Φιλοσοφία, σελ. 39 & 42. 
268. Νίτσε: Κείμενα, σελ. 117-9. 
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κάθε τρόπο και χωρί̋ όρια, έχουν πλέον αντικαταστήσει τη φυσική ουσία του αγώνα. 

Είναι χαρακτηριστική η άποψη του Σταμίρη Γιάννη,  πω̋ «στον ανταγωνιστικό 

αθλητισμό η άσκηση γίνεται έμμονη ιδέα και αυτοσκοπό̋, αφού το μόνο που ενδιαφέρει 

είναι το αποτέλεσμα, η επίδοση, η νίκη, το ρεκόρ».269
      

 Με τον όρο ανταγωνιστικό αθλητισμό, θεωρούμε, τι̋ ακραίε̋ μορφέ̋ του 

στερούμενου τη̋ απαραίτητη̋ ηθική̋ και πνευματική̋ ποιότητα̋,
270

 αγωνιστικού 

αθλητισμού, κυρίω̋ δηλαδή του επαγγελματικού αθλητισμού και του 

πρωταθλητισμού,
271

 όπου εκεί, δεν μπορεί να ειπωθεί, πω̋ ο ανταγωνισμό̋ 

λειτουργεί υπέρ τη̋ προσπάθεια̋ τη̋ φύση̋ να «ολοκληρωθεί» σε ανθρώπινο 

επίπεδο αναζητώντα̋ τα υψηλά τη̋ όρια, αλλά αντίθετα, το αγωνίζεσθαι  εκτρέπεται 

καταχρηστικώ̋ από την οδό τη̋ οντολογική̋ του πλήρωση̋. Κάτι τέτοιο συμβαίνει, 

λόγω των απαιτήσεων των δραστηριοτήτων αυτών, που λειτουργούν στη βάση μια̋ 

λογική̋, που επιδιώκει την επιτυχία και μόνο,
272

 αδιαφορώντα̋ για τι̋ συνέπειε̋, 

επιδιώκοντα̋ απλώ̋ το πλείστον και αν είναι δυνατόν το απόλυτο,  χωρί̋ την 

παρουσία άλλων ιδανικών ή αξιών, τα οποία και διαφυλάττουν, όταν υφίστανται στη 

γνησιότητά του̋ - όπω̋ για παράδειγμα στην αρχαία Ελλάδα (αιδώ̋) - τη φυσική 

συνέχεια του αγωνίζεσθαι. Βέβαια, η έννοια τη̋ ανταγωνιστικότητα̋, μπορεί 

κυριολεκτικώ̋ να χρησιμοποιηθεί για πολλά από τα είδη των δράσεων που 

διεξάγονται στο χώρο του αθλητισμού, χωρί̋ να είναι απαραίτητο̋ ο αρνητικό̋ 

χρωματισμό̋ του̋, εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνε̋, του σεβασμού του 

αντιπάλου, των θεσμών, των ιδεών, επί τη̋ ουσία̋, οι κύριε̋  συνιστώσε̋ του επι-

φαινόμενου γίγνεσθαι (ιστορικού- κοινωνικού-πολιτικού), που μορφοποιεί και ω̋ εκ 

τούτου νοηματοδοτεί, το ενστικτικό περιεχόμενο τη̋ ζωή̋ και του αγώνα, 

καθιστώντα̋ το παρών στη συνείδηση. 

                                                 

269. Σταμίρη̋: Κοινωνιολογία, σελ. 77. 
270: Wang : “Ancient αγών”, p.6806. & Γογγάκη: Αντιλήψει̋, σελ. 55-8:  Έχει επισημανθεί η σημασία 

τη̋ ύπαρξη̋ ηθικών αξιών για την οντολογική πορεία του αγώνα. Η ηθική εδώ, προσεγγίζεται ω̋ μέσο 
διασφάλιση̋ τη̋ συνέχεια̋ του αγώνα και μόνο, υπερβαίνοντα̋ κάθε κανονιστική ή άλλη ερμηνεία 

τη̋. 
271. Reynolds: “ Exploration”, p.53. 
272. Μουρατίδη̋: Εισαγωγή, σελ.247-8: Χαρακτηριστικέ̋ τη̋ νοοτροπία̋ που επικρατεί στον 

αθλητισμό που στερείται υψηλών, ευγενών, ιδανικών, είναι οι φράσει̋ πανεπιστημιακών προπονητών 

τη̋ Β. Αμερική̋:  «…η νίκη δεν είναι απλά το πιο σπουδαίο πράγμα είναι το παν…. η νίκη ίσω̋ να μην 
αξίζει το παν, αλλά νικά κάθε τι που έρχεται δεύτερο… είναι προτιμότερη μια πολύ άσχημη νίκη, από μια 
θεαματική ήττα… η ήττα και η αποτυχία είναι εχθροί μου, και όταν χάνει κανεί̋ ένα αγώνα πεθαίνει 
λίγο.»  
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  Επαγγελματικό̋ αθλητισμό̋ και αγώνα̋. Έτσι, φτάνοντα̋ στον κατ’ 

επάγγελμα αθλητισμό και πρωταθλητισμό, η ζωογόνο̋ δράση του αδιάκοπου 

αγωνίζεσθαι, τείνει να περιοριστεί ή και να εκτραπεί σε εξαμβλωματικά αγωνιστικά 

μορφώματα ανταγωνισμού μεταξύ ατόμων ή ομάδων, που μανιωδώ̋ επιδιώκουν με 

κάθε μέσο, θεμιτό ή μη,  τι̋ όσο το δυνατόν  υψηλότερε̋ επιδόσει̋ με σκοπό την 

πληρέστερη επικράτηση επί των άλλων. Οδηγούμαστε μ’ αυτό τον τρόπο, στον 

εκφυλισμό του ανταγωνίζεσθαι σε μια κατάσταση, όπου ο αγώνα̋ υπάρχει-με τη 

«σιωπηρή» συναίνεση όλων των εμπλεκομένων-ω̋ μια συνθήκη υπερβολή̋, τελικά,  

μια επικίνδυνα υβριστική στάση ζωή̋ - κατά τα αρχαιοελληνικά πρότυπα τη̋ 

υπέρβαση του μέτρου.
273

 Σε μια τέτοια αγωνιστική συνθήκη, το άτομο  βρίσκεται 

εγκλωβισμένο σε μια απύθμενα μονομερή διάθεση κατανίκηση̋ του άλλου, η οποία 

τροφοδοτεί και τροφοδοτείται διαρκώ̋ από ένα ματαιόδοξο φαίνεσθαι κέρδου̋ και 

δόξα̋.           

 Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιαννάκη̋ Θωμά̋ σχετικά με το αγωνιστικό 

ιδεώδε̋ των αρχαίων Ελλήνων, το οποίο η σημερινή αντίληψη περί επαγγελματικού 

αθλητισμού, ίσω̋ και να το αποδέχεται θεωρητικά, κατά βάση όμω̋, μάλλον το 

αντιμετωπίζει σαν ένα παρωχημένο ιδεολόγημα «μουσειακού τύπου», που τελικώ̋, 

επί τη̋ ουσία̋, το απορρίπτει πλήρω̋ πρακτικά: «…… η θεοποίηση τη̋ “αγωνιώδου̋ 

προσπάθεια̋” στο μόρφωμα του Θεού – Αγώνα καταξιώνει την αντίληψη ότι ο 

αθλούμενο̋, ανά πάσα στιγμή, πρέπει να βιώνει τι̋ ηθικέ̋ αξίε̋  και τι̋ πνευματικέ̋ 

έννοιε̋, για να μπορέσει να θεμελιώσει τον αγώνα του, να οικοδομήσει τον άθλο του 

και να κατακτήσει τη νίκη του». Έτσι, τα στοιχεία τη̋ πνευματικότητα̋, ω̋ ένδειξη̋ 

του οντολογικού βάθου̋ του αγώνα, αλλά και τη̋ κατά Νίτσε προσέγγιση̋ τη̋ 

ηθική̋, ω̋ αναγκαιότητα̋ για τη συνέχιση αγωνίζεσθαι,274
 συνιστούν θα λέγαμε την 

ειδοποιό διαφορά, ανάμεσα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο των υψηλών ιδανικών και 

του μέτρου, όπου η φυσική πλήρωση του αγώνα ήταν διασφαλισμένη, και στη 

σύγχρονη εποχή τη̋ ανταγωνιστική̋ μανία̋ για κατοχή ύλη̋ και τη̋ άμετρη̋ τάση̋ 

για επι-κυριάρχηση. 

                                                 

273. Μουρατίδη̋: Ιστορία, σελ.334:«Η υπερβολή δεν μπόρεσε να βρει εύφορο έδαφο̋ στην αρχαία 
Ελλάδα, αφού η φιλοσοφία τη̋ εποχή̋ ήταν ενάντια σ’ αυτή… στη σημερινή εποχή το «ρεκόρ», ίσω̋, έχει 
μεγαλύτερη σημασία από τη νίκη, κάτι που έκανε τον αγώνα να χάσει ένα μέρο̋ από το μεγαλείο και την 
αρχαία του δόξα. Αν η λέξη «υπερβολή», η οποία είναι και πιο κοντά στη λέξη «ρεκόρ», χαρακτήριζε κάτι 
τέτοιο, τότε γίνεται αμέσω̋ φανερό, γιατί ο αρχαίο̋ ελληνικό̋ κόσμο̋ δεν έτρεφε ιδιαίτερη συμπάθεια 
στην υπερβολή και τη διαιώνισή τη̋. Ήταν μια εποχή του μέτρου και τη̋ συμμετρία̋…»       
274. Γιαννάκη̋: «Ευ αγωνίζεσθαι», σελ.196. 
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Η «εξέλιξη» του αγώνα, ο σύγχρονο̋ αθλητισμό̋ και η οντολογική εκτροπή 

Αγώνα̋, προομηρική περίοδο̋ και σύγχρονη αθλητική εποχή.   

 Η προαναφερθείσα  καταχρηστική μορφή ανταγωνισμού, καθαιμάσσει την 

ανθρώπινη υπόσταση,
275

 καθώ̋ εμποδίζει την προοπτική ανόδου του όντο̋, 

συρρικνώνοντα̋ την σε επίπεδα φαινομενική̋ χρηστικότητα̋ και μόνο, θέτοντα̋ υπό 

αμφισβήτηση στοιχεία απαραίτητα για την πλήρωση των προδιαγραφών του αγώνα, 

όπω̋ είναι η αιδώ̋ (σεβασμό̋ του αντιπάλου και αναγνώριση του, ω̋ βασικού μέσου 

διαφύλαξη̋ τη̋ συνέχεια̋ του αγώνα).
276

 Η εποχή του σύγχρονου επαγγελματικού 

αθλητισμού λοιπόν, μπορεί να χαρακτηριστεί, από την απουσία κυρίω̋ πνευματικού, 

αλλά και ηθικού περιεχομένου, που οδηγεί στη στρεβλή εκδήλωση των 

καταστροφικών ενστίκτων, σε μια «πολιτισμένα» σκληρή συνθήκη,  ανάλογη σε 

πολλέ̋ περιπτώσει̋, με την περιγραφόμενη από το Νίτσε κατάσταση τη̋ 

προομηρική̋ περιόδου, όπου το ένστικτο τη̋ μάχη̋, κατά κανόνα, εξωτερικευόταν 

μεταξύ των ανθρώπων πρωτόγονα, χωρί̋ μέτρο και σεβασμό στην αξία τη̋ ζωή̋. 

Βέβαια σήμερα, ο πολιτισμένο̋ αθλητικό̋ κόσμο̋ διακηρύσσει πω̋ εμφορείται από 

ευγενή ιδανικά και αξίε̋, τα οποία αποτελούν και την προστατευτική ασπίδα του 

αγώνα.           

 Όμω̋, χωρί̋ να αμφισβητεί κανεί̋ στην ολότητά τη̋ και σε πρώτο επίπεδο 

αυτή την άποψη,  μια πιο διεισδυτική ματιά είναι ικανή να φωτίσει κάποιε̋ 

ομοιότητε̋ στην ατμόσφαιρα μεταξύ τη̋ προομηρική̋ περιόδου και τη̋ σύγχρονη̋ 

εποχή̋. Έτσι, ο Νίτσε,  προκειμένου να τονίσει  το μεγαλείο τη̋ επική̋ εποχή̋ του 

Ομήρου, όπου μέσω του αγώνα, οι Έλληνε̋ κατόρθωσαν να δώσουν δημιουργική 

διέξοδο στα σκοτεινά του̋ πάθη, αντιδιαστέλλει την προομηρική περίοδο των 

Θεογονιών του Ησιόδου, κατά την οποία, υφίσταντο:   

 «……..τα προϊόντα μια̋ φαντασία̋ εξοικειωμένη̋ με το φρικαλέο. Ποια γήινη 

ύπαρξη αντικατοπτρίζουν οι αποκρουστικοί και φοβεροί θρύλοι των θεογονιών; Μια 

ζωή στην οποία κυριαρχούν μόνο τα παιχνίδια τη̋ νύχτα̋, η διχόνοια,……. η απάτη, τα 

γηρατειά και ο θάνατο̋.»
277

        

                                                 

275. Σταμίρη̋: Κοινωνιολογία, σελ.86: «…η δραστηριότητα του αθλητή είναι αλλοτριωμένη ω̋ προ̋ τον 
εαυτό του …ο νόμο̋ τη̋ αναγκαιότητα̋ επιβάλλεται ολοένα περισσότερο ….το ρεκόρ, η νίκη του 
επιβάλλουν θυσίε̋, έναν τρόπο ζωή̋…»   
276. Μουρατίδη̋ : Ιστορία, σελ.310-11.   
277. Νίτσε: Κείμενα,  σελ.108-9 & Ησίοδο̋, Θεογονία, 154-187. 
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 Είναι χαρακτηριστικό, πω̋ στην παραπάνω περιγραφή κυριαρχούν στοιχεία τα 

οποία βρίσκονται ακόμα και σήμερα στην ανθρώπινη δραστηριότητα εν γένει, αλλά 

και πιο συγκεκριμένα στον αθλητισμό.
278

 Περιγράφει ο Νίτσε έναν προομηρικό 

κόσμο που δεν δια-ταράσσεται από τη φρίκη, ουσιαστικά νιώθει οικεία με το ακραίο, 

η ζωή είναι γεμάτη από σκοτεινά παιχνίδια, από διχόνοια και απάτη, γηρατειά και 

θάνατο.          

 Ερχόμενοι στη σημερινή εποχή, βλέπουμε, πω̋ παντού ζητούμενο είναι το 

υπερβολικό (οικειότητα με το ακραίο), τα παρασκηνιακά παιχνίδια, σε όλου̋ του̋ 

τομεί̋ που αφορούν τον αγώνα, αποτελούν τον κανόνα (η απάτη, τα σκοτεινά 

παιχνίδια), οι αθλητικέ̋ αναμετρήσει̋ έχουν το χαρακτήρα μάχη̋ και οι αντίπαλοι 

εμφανίζονται σαν προαιώνιοι εχθροί (διχόνοια). Ακόμα, η νίκη, είναι αυτοσκοπό̋, 

έστω και αν επιτευχθεί φενακίζοντα̋ (απάτη), ενώ η επιβάρυνση τη̋ υγεία̋ των υπερ-

αθλητών,
279

 σωματική και ψυχική,
 280

 από την ώθηση του οργανισμού στα ακρότατα 

όριά του,
281

 αλλά και από τη χρήση ουσιών, οδηγεί  συχνά, παρά την φαινομενικά 

προβαλλόμενη εικόνα σθένου̋, σε αληθινά πρόωρη γήρανση του ατόμου (γηρατειά), 

τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά, και ουκ ολίγε̋  φορέ̋ στο θάνατο….
282

 Έτσι, αν 

και θα ήταν παρακινδυνευμένο και μηδενιστικό να μιλήσουμε για ταύτιση ή 

ομοιότητα ανάμεσα στι̋ δύο εποχέ̋, είναι εμφανεί̋ οι τάσει̋ προσομοίωση̋ του 

σύγχρονου κόσμου στην πάσχουσα από έλλειψη μέτρου προομηρική περίοδο. 

Φαίνεται πω̋ ο άνθρωπο̋ παρά την πολιτιστική του εξέλιξή (;),δείχνει να μην έχει 

κατοχυρώσει-όσον αφορά τη διαχείριση του καταστροφικού εγγενού̋ ενστικτικού 

                                                 

278. Μουρατίδη̋ :Εισαγωγή, σελ.244. 
279. Μουρατίδη̋: Εισαγωγή, σελ.244: «Ο Ιπποκράτη̋ επίση̋ πίστευε ότι η σκληρή προπόνηση των 
αθλητών είχε άσχημε̋ συνέπειε̋ για την υγεία του̋» 
280. Γαληνό̋, Υγιεινά, Β.160-161 & Αλμπανίδη̋:Ιστορία,σελ.267 & Γογγάκη:Αντιλήψει̋,σελ.280: Για 

τα δεινά τη̋ αθλητική̋ υπερβολή̋ στην ψυχοσωματική ενότητα του ανθρώπου, μα̋ πληροφορεί και ο 

Γαληνό̋(128-200 μ. Χ). Ο εν λόγω ιατρό̋, έχοντα̋ βιώσει μια ακραία μορφή επαγγελματική̋ 

ανταγωνιστική̋-αθλητική̋ δραστηριότητα̋ (όντα̋ ιατρό̋ μονομάχων) και ακολουθώντα̋ το πνεύμα 

τη̋ εποχή̋ του, η οποία ανέδειξε το αίτημα τη̋ άσκηση̋ για υγεία, μίλησε για την αξία τη άθληση̋ 
χωρί̋ ακρότητε̋. Έτσι, κατά το Γαληνό, «υγεία είναι η συμμετρία», η οποία μπορεί να επιτευχθεί, μέσα 

από την άσκηση που δεν ξεπερνά το φυσικό μέτρο. Πιο συγκεκριμένα οι ασκούμενοι που επιδιώκουν 

να βελτιώσουν την υγεία̋ του̋, δεν θα πρέπει να φτάνουν σε κατάσταση κόπωση̋. Οι βασικέ̋ απόψει̋ 

του Γαληνού, τόσο για του̋ κινδύνου̋ που υφίστανται από την  υπέρβαση των ορίων στην άσκηση με 

επαγγελματικό χαρακτήρα, όσο και για τα ευεργετήματα τη̋ εξειδικευμένα προσανατολισμένη̋ στην 

υγεία γυμναστική̋, μπορούν να αποτελέσουν τα φιλοσοφικά ερείσματα για τη μελέτη τη̋ σημερινή̋ 
κατάσταση̋ του αθλητισμού, δεδομένου, πω̋ και ο σύγχρονο̋ επαγγελματικό̋ αθλητισμό̋  

«υπηρετεί» την υπερβολή, ενώ αντιστοίχω̋ η άσκηση για την προαγωγή τη̋ υγεία̋ αποτελεί 

ζητούμενο για το αθλητισμό τη̋ εποχή̋ μα̋. 
281. Reynolds,: “Exploration”, p.51-2. between the expectations of sports the  
282. Smith: “Influences”, p.188. 
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υλικού-ένα αρμονικό πρότυπο ατομική̋ ή συλλογική̋ λειτουργία̋ στα όρια του 

φυσικού,  προσαρμοσμένο μεν στην εποχή, αλλά ανάλογη̋, οντολογική̋ ποιότητα̋, 

με αυτό που περιγράφεται από το Νίτσε, στο έργο του, Ο αγών στον Όμηρο.  

 Η αδυναμία του σύγχρονου κόσμου, να διατηρήσει, αλλά και να αναπτύξει 

τον αγώνα σε μια συνθήκη συγκερασμού του αρχαιοελληνικού πνεύματο̋ και τη̋ 

τεράστια̋ τεχνολογική̋ προόδου,
283

 πρέπει να αποδοθεί σε έναν βασικό παράγοντα. 

Αυτό̋ δεν είναι άλλο̋ από τον ίδιο τον άνθρωπο και την ελευθέρω̋ δρώσα θέλησή 

του,
284

 η οποία, ρέπει τόσο προ̋ δημιουργία, όσο και προ̋ την καταστροφή. Έτσι, 

παρά το γεγονό̋, πω̋  τα σκαιά στοιχεία τη̋ προομηρική̋ περιόδου (φρίκη, ωμότητα, 

γηρατειά, θάνατο̋ κ.ά), συναντώνται σε ολόκληρη τη βιολογική πορεία του 

ανθρώπου-άρα διατρέχουν το ιστορικό γίγνεσθαι
285

 - η κίβδηλη οντολογικά και 

αισθητικά εξέλιξη του αγώνα στην εποχή μα̋ δεν είναι προϊόν μια̋ αναγκαία̋ 

φυσική̋ επιλογή̋ δαρβινικού τύπου,
286

 αλλά οφείλεται στην παρά φύσει χρήση τη̋ 

βουλητική̋ δύναμη̋ του όντο̋, που παλεύει να «επιτύχει» το ασύλληπτο ∙ 

χρησιμοποιώντα̋ το εγγενέ̋ υπαρξιακό του σθένο̋ να καταστρέψει ό,τι φυσικό, 

τελικώ̋ τον ίδιο του τον εαυτό. Κατ’ αυτό τον τρόπο, μπορεί να ειπωθεί, πω̋ σήμερα 

τείνει να δημιουργηθεί ένα αγωνιστικό κλίμα ανάλογο με αυτό που περιγράφεται από 

το Νίτσε στην προομηρική περίοδο, το οποίο χαρακτηρίζεται από την απαξίωση τη̋ 

ζωή̋ και την ταυτόχρονη προαγωγή τη̋ ιδέα̋ τη̋ επιβίωση̋ και τη̋ δημιουργία̋(;) 

διά του αποτρόπαιου και καταστροφικού,
287

 ενώ παράλληλα απουσιάζει η αρμονία 

και το μέτρο (Όμηρο̋).                                                                                                              

Το μη φυσικό στον αθλητισμό και ο αγώνα̋ για το υψηλό.  Είναι γεγονό̋, πω̋ 

στην εποχή μα̋, έχουμε κατά περίπτωση, εντό̋ και εκτό̋ του πεδίου του αθλητισμού, 

                                                 

283.Μπαμπινιώτη̋: Λεξικό, σελ1760: Μιλούμε για πολιτισμό, εξέλιξη και ανάπτυξη, επισημαίνοντα̋, 

πω̋ δυστυχώ̋ βρισκόμαστε στην εποχή τη̋ τεχνοκρατία̋, η οποία δίνει «...προτεραιότητα στα υπαρκτά 
οικονομικά και τεχνολογικά δεδομένα και απαιτήσει̋ και κατά δεύτερο λόγο στον ανθρώπινο 
παράγοντα».  
284. Πελεγρίνη̋: Λεξικό, σελ.35. 
285. Μάστορα Ι, Βαλοτασίου Χ. «Βία και επιθετικότητα των εφήβων στην αθλητική δραστηριότητα». 

Εγκέφαλο̋. Ημερομηνία ανάκτηση̋:22-1-2011. www.encephalos.gr :  «Οι βιαιότητε̋ που συμβαίνουν 
στον αθλητισμό συναντιούνται και στην ιστορική πορεία τη̋ ανθρωπότητα̋» 
286. Μπαμπινιώτη̋: Λεξικό,  σελ.453.   
287. Ησίοδο̋: Θεογονία, 176-185: «Ήρθε και έφερε τη νύχτα ο Ουρανό̋ ο μέγα̋ και γύρω απ’ τη γη 
απλώθηκε ….κι ο γιο̋ του απ’ την ενέδρα τα’ αριστερό του χέρι  άπλωσε και με το δεξιό του άδραξε 
πελώριο δρεπάνι, το μακρύ το κοφτερό , κι ορμητικά τα γεννητικά όργανα του πατέρα του τα θέρισε… κι 
όσε̋ σταγόνε̋ ματωμένε̋ έσταξαν, όλε̋ τι̋ δέχτηκε η Γη. Κι όταν παρήλθε ο χρόνο̋ τι̋ Ερινύε̋ γέννησε 
τι̋ δυνατέ̋ και του̋ μεγάλου̋ Γίγαντε̋..»   
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βίαια γεγονότα,
288

 που αγγίζουν πολλέ̋ φορέ̋ τα όρια τη̋ ωμότητα̋ και του 

απεχθού̋. Μιλούμε για τη βία μέσα και έξω από τα γήπεδα, από αθλητέ̋, φιλάθλου̋ 

και παράγοντε̋, που έχει τι̋ ρίζε̋ τη̋ στην πρωτογενή πολεμική εχθρότητα,
289

 η 

οποία, ευκαιρία̋ δοθείση̋ εκδηλώνεται ανεξέλεγκτα και με ολέθριο μένο̋, 

αφήνοντα̋ άφωνη την «πολιτισμένη κοινή γνώμη». Υπάρχει βέβαια και η χειρότερη 

μορφή στρέβλωση̋ του οντολογικού αγωνιστικού προσανατολισμού, η οποία 

υφίσταται υπογείω̋, διαλανθάνει, και σπανίω̋, ανάλογα με την έκτασή τη̋, έρχεται 

στην επιφάνεια. Πρόκειται για την κεκαλυμμένη μορφή τη̋ εξελιγμένη̋ «τεχνικά- 

τεχνολογικά» βία̋, που παράγει και παράγεται από κάθε είδου̋ αθέμιτα μέσα 

ανταγωνισμού, είτε πρόκειται για τη χρήση απαγορευμένων ουσιών,
290

 είτε πρόκειται 

για την εξυπηρέτηση οικονομικών, πολιτικών ή άλλων συμφερόντων εξουσία̋ μέσω 

χρηματισμών ή άλλων μορφών παρεμβάσεων. Η παραπάνω βίαιη δράση, βάλλει 

ευθέω̋, παρά τη σκιώδη λειτουργία τη̋, κατά τη̋ πρωτογενού̋ σύσταση̋ του αγώνα, 

που θέλει τον ένα να ανταγωνίζεται τον άλλο, με μέτρο, εκφορτίζοντα̋ τα ολέθρια 

ένστικτα σε ένα περιβάλλον (όπω̋ ο αθλητισμό̋) ικανό, από τη μια, να αναλάβει τη 

δυναμική παρουσία αυτών των ενορμήσεων, περιορίζοντα̋ την εκδήλωση των 

καταστροφικών τάσεων και  ταυτοχρόνω̋ από την άλλη, να επιτρέψει σε κάθε 

δημιουργικό στοιχείο να αναπτυχθεί.       

 Στι̋ μέρε̋ μα̋, ο αθλητισμό̋ βρίσκεται στην υπηρεσία, είτε τη̋ ποσότητα̋, 

και των παρελκόμενων αυτή̋ στοιχείων (υλικέ̋ απολαβέ̋, δημοσιότητα, εξουσία), 

είτε τη̋ προσφερόμενη̋ θεαματικά ποιότητα̋, η οποία όμω̋ στηρίζεται και πάλι, με 

ελάχιστε̋ εξαιρέσει̋,  κυρίω̋ αυτέ̋ των καλλιτεχνικών αθλημάτων,
291

 στην 

υπερβολή μια̋ επίδοση̋ ή μια̋ νίκη̋, εκτό̋ των ορίων τη̋ καταγεγραμμένη̋ 

«αθλητική̋ πραγματικότητα̋». Δεν μπορεί βέβαια να παραγνωριστεί το γεγονό̋, ότι 

ακόμα και μέσα στο παραπάνω αγωνιστικό γίγνεσθαι, υφίσταται το στοιχείο τη̋ 

ωραιότητα̋ που θα τέρψει του̋ θεατέ̋, όμω̋, με τη μορφή ενό̋ ακόμα 

καταναλωτικού προϊόντο̋ διασκέδαση̋, που δεν μπορεί να εγείρει υψηλότερα 

                                                 

288. Russell: “Sport”, p.364. 
289. Νίτσε: Κείμενα, σελ. 107-8. 
290. Smith:  “Influences”, p.187. 
291. Όπω̋ για παράδειγμα τα αγωνίσματα τη̋ ρυθμική̋ γυμναστική̋, τη̋ συγχρονισμένη̋ κολύμβηση̋ 

και του καλλιτεχνικού πατινάζ, όπου τα στοιχεία του ωραίου και του αρμονικού είναι αυτά που 
πρωτίστω̋ τα  καθιστούν θεαματικά. Βέβαια, θα πρέπει να αναφερθεί, πω̋ και στι̋ περιπτώσει̋ των 

παραπάνω αθλημάτων, συχνά οι αθλήτριε̋ τείνουν να υπερβούν ή και υπερβαίνουν τα φυσικά-

σωματικά όριά του̋ προκειμένου να ανταποκριθούν στην απαίτηση για απόλυτη αισθητική τελειότητα.   
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συναισθήματα, μέσω μια̋ πνευματική̋ ανάταση̋, η οποία θα οδηγήσει στην 

ασυνείδητη βεβαιότητα, πω̋ αυτό που συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο, υπερβαίνει 

την κοινή αντίληψη του πραγματικού.       

 Σε αυτή την περίπτωση, όπου το αθλητικό συμβάν λαμβάνει μεταρσιωτικέ̋ 

διαστάσει̋, είναι υπαρκτή, σε αγωνιζόμενου̋ και παρακολουθούντε̋, η εσωτερική 

αίσθηση συμμετοχή̋ σε μια συνθήκη, που  στοχεύει στο Υψηλό
292

 ή και στο Θείο.
293

 

Από μια τέτοια̋ ποιότητα̋ κατεύθυνση, προκύπτουν και τα κάθε είδου̋ δεοντολογικά 

πλαίσια λειτουργία̋ του αγώνα, που σκοπό έχουν, όχι να υπηρετήσουν μια συμβατική 

ηθικότητα ή κάποιε̋ αξίε̋, αλλά να επιτρέψουν ή και να επιβάλλουν την εκδήλωση 

και τη στράτευση των ενστίκτων σε μια ανώτερη οντολογικά αγωνιστική πορεία, 

δηλαδή, στην κατά Νίτσε, προδιαγεγραμμένη αποστολή του αγωνίζεσθαι.  

 Στο νιτσεϊκό αγώνα, η δημιουργικότητα προάγεται πρωτίστω̋, χάρη στο 

σεβασμό τη̋ ίδια̋ τη̋ αέναη̋ πορεία̋ τη̋ ζωή̋, που περιλαμβάνει κάθε άνθρωπο, 

«έτερο» ή αντίπαλο, αλλά και το αγωνίζεσθαι, ω̋ βασικέ̋ τη̋ συνιστώσε̋. Σ’ αυτό το 

είδο̋ του αγώνα, οι  δι-αγωνιζόμενοι, συμβάλλουν,  δυναμικά και παραγωγικά,   στην 

πραγμάτωση των υψηλότερων ορίων του ανθρώπινου είδου̋-τη̋ φύση̋ 

(μεγαλοφυΐα). Το άτομο που λαμβάνει μέρο̋ στο οντολογικά προσανατολισμένο 

αγωνίζεσθαι, εντείνει τι̋ δημιουργικέ̋ του δυνάμει̋ μέσα στον αγώνα, ενώ 

παράλληλα ενδιαφέρεται να επιδείξει την ισχύ του χωρί̋ να νιώθει την ανάγκη  να 

«εξαφανίσει» τον ευρισκόμενο απέναντί του. Αυτό επιτυγχάνεται με την 

αντιμετώπιση του «άλλου», του «ανταγωνιζόμενου», με μια διάθεση σεβασμού, η 

οποία επιβάλλεται από την τεθειμένη, εκ τη̋ φύσεω̋, κατεύθυνση δράση̋. Αυτή η 

στάση απέναντι στον άλλο αγωνιζόμενο, θεωρείται αναγκαία για τη συνέχιση του 

αγώνα και λαμβάνει συνήθω̋ τη μορφή κανόνων ή δικαίου (ηθικού, κοινωνικού, 

εθιμικού, κ.ά), ώστε να γίνεται αποδεκτή και θεμιτή σε επίπεδο συνειδητότητα̋.  

 Ο  αντίπαλο̋ λοιπόν, σύμφωνα με τα παραπάνω, αντιμετωπίζεται, εκτό̋ των 

                                                 

292. Πελεγρίνη̋: Λεξικό, σελ.611:«…. Ένα αντικείμενο που χαρακτηρίζεται από την έννοια του υψηλού 
μα̋ δίνει την εντύπωση του ανεξάντλητου, ……που δεν μπορεί να περιοριστεί στο χώρο …όταν 
ερχόμαστε  αντιμέτωποί του μα̋ προκαλεί έντονα συναισθήματα… τα αντικείμενα που χαρακτηρίζονται 
από την έννοια του υψηλού μα̋ δημιουργούν, εξαιτία̋ του μεγαλείου των την εντύπωση ότι ξεπερνούν  τη 
φαντασία και τι̋ δυνάμει̋ του μυαλού μα̋… το υψηλό γενικά, προκειμένου να το συλλάβουμε, μα̋ 
προκαλεί να βγούμε έξω από το περιορισμένο πλαίσιο τη̋ ανθρώπινη̋ ύπαρξή̋ μα̋…». 
293. Γογγάκη: Αντιλήψει̋, σελ. 343:Η νίκη για του̋ αρχαίου̋ Έλληνε̋ αγωνιζόμενου̋, αποτελούσε, 
εκτό̋ των άλλων, «προσέγγιση του θείου και καθαρμό». & Αλμπανίδη̋: Ιστορία, σελ.234: «Ο αρχαίο̋ 
Έλληνα̋ συμμετείχε στου̋ αγώνε̋ γιατί ήθελε να έλθει πιο κοντά στο θείο και η ενασχόληση με την 
άθληση, ήταν καθήκον επιβεβλημένο από του̋ θεού̋».  
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άλλων, ω̋ μία οντότητα, που πρέπει να διαφυλαχθεί, ώστε να διασφαλιστεί, μέσω τη̋ 

παρουσία̋ του, η ροή του  αγώνα. Το παράδειγμα τη̋ αρχαία̋ Ελλάδα̋ είναι σαφέ̋ 

για το Νίτσε: ο αγωνιζόμενο̋ συνειδητά, ζητά τη νίκη για τον ίδιο και για την πόλη 

του, γνωρίζοντα̋ καλά, πω̋ πρέπει να σεβαστεί τον αντίπαλό του και να διαχειριστεί 

με σύνεση την επιτυχία του, προκειμένου να μην προκαλέσει την οργή των θεών.  

Ένα̋ αγώνα̋ εκτό̋ ορίων στον αθλητισμό του σήμερα. Στον αντίποδα των 

παραπάνω, η παραγωγή, η διακίνηση και η χρήση ουσιών, που έχουν παρασκευαστεί 

με σκοπό τη δημιουργία αθλητικών «ανθρωποειδών» χημική̋ συστάσεω̋, πάρα το 

γεγονό̋ πω̋ επιφανειακά, εύστοχα, προσβλέπει (το σύστημα παραγωγή̋ και χρήση̋ 

ουσιών) στην ώθηση των ανθρώπινων ορίων σε ανώτερα επίπεδα,
294

 επί τη̋ ουσία̋, 

λειτουργεί στην ακριβώ̋ αντίθετη κατεύθυνση,  καθώ̋, μια τέτοιου είδου̋ 

«κατασκευή» του αγώνα, παρά το μεγαλειώδε̋ τη̋ φαίνεσθαι, τελικώ̋, εκτρέπει τον 

άνθρωπο από την οντολογική του πορεία. Αυτό συμβαίνει, γιατί σε ένα αγωνιστικό 

πεδίο, όπω̋ αυτό που διαμορφώνεται από τη βίαιη έξωθεν προσπάθεια κατανίκηση̋ 

τη̋ φύση̋, είτε χάνεται ο έλεγχο̋ των  επικίνδυνων επιθετικών δυνάμεων, που έχει 

ω̋ αποτέλεσμα ξεσπάσματα ωμότητα̋ και βία̋,
295

  είτε η δυναμική γένεση̋ του 

αγωνίζεσθαι εγκλωβίζεται στο πλέγμα τη̋ χρηστική̋ τη̋ αξία̋ επιδιώκοντα̋ μόνο το 

όφελο̋, μετατρέποντά̋ την συχνά, σε μανία κατά του άλλου, «του εχθρού», ο οποίο̋ 

υφίσταται ω̋ εμπόδιο που πρέπει ή να προσπεραστεί ή να «καταστραφεί».
296

 Εκ των 

προαναφερθέντων αποτελεσμάτων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα, πω̋ είναι δυνατό, 

η χρήση απαγορευμένων ουσιών να προκαλέσει διαταραχή στη διαλεκτική ισορροπία 

των δομικών αγωνιστικών στοιχείων (εκφόρτιση ολέθριων ορμών-παράλληλη 

συνεχή̋ παραγωγή έργου-διασφάλιση αγώνα-μεγαλοφυΐε̋), εμποδίζοντα̋ την εξέλιξη 

τη̋ πορεία̋ του αγώνα.        

 Έτσι, κατά συνέπεια, αμφισβητείται (από τι̋ πρακτικέ̋ βία̋ στον αθλητισμό) 

και το αναγκαίον τη̋ συνέχεια του αγώνα, με τη νιτσεϊκή έννοια,  που θα οδηγήσει σε 

ανώτερα οντολογικά επίπεδα. Αντί αυτού, έχουμε μια μεταστροφή τη̋ βαθιά̋ και 

απόλυτα ενστικτώδου̋ ανάγκη̋ για αγώνα και τον κατακερματισμό αυτή̋ τη̋ τάση̋, 

σε ένα πλήθο̋ επιθυμιών κυριάρχηση̋, απόκτηση̋ πραγμάτων και τελικά αποθέωση̋ 

                                                 

294. Smith:  “Influences”, p.187. 
295. Russell: “Sport”, p.355& 364. 
296. Donahue: “Winning”, p.532: “ It is thus not surprising that these athletes are willing to do almost 
anything… including injuring other players….” 
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του έχειν και του φαίνεσθαι, που σταθερά απομακρύνει τον άνθρωπο από την 

προσπάθεια κατάκτηση̋ του αληθινού Είναι.297 Πρόκειται για τη «διαστροφή» των 

ανθρώπων μια̋ εποχή̋,
298

- μέσα στην οποία ανήκει και το αθλητικό γίγνεσθαι - οι 

οποίοι (άνθρωποι),  αποφεύγουν το αυτονόητο (εναρμόνιση με τη φυσική, 

αγωνιστική πορεία των πραγμάτων) και επιδιώκουν το αδιανόητο (την ίδια του̋ τη̋ 

εξόντωση, βιάζοντα̋ τη φύση, μέρο̋ τη̋ οποία̋ και αποτελούν), προβάλλοντα̋ όμω̋ 

μια γενικότερη φαινομενική και επίπλαστη ευημερία.
299

 Ειδικότερα στον αθλητισμό 

στι̋ μέρε̋ μα̋, βλέπουμε την εικόνα μια̋ εξέλιξη̋, η οποία συνίσταται σε σπουδαίε̋ 

επιδόσει̋, εξαιρετικά δυνατού̋ και τεχνικά επιδέξιου̋ αθλητέ̋, τεχνολογικά αθλητικά 

επιτεύγματα κ.ά, που όμω̋ στην ουσία του̋ στερούνται το βασικότερο: το αγωνιστικό 

εκείνο ιδεώδε̋, που ανεξαρτήτω̋ ταυτότητα̋, θα διαθέτει τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά που θα επιτρέψουν την πλήρωση τη̋ οντολογική̋ αποστολή̋ του 

κατά φύσιν αγωνίζεσθαι, όπω̋ το ορίζει ο νιτσεϊκό̋ αγώνα̋.    

 Στην προαναφερθείσα εμμονική τάση κυριάρχηση̋, η οποία, σε μεγάλο 

βαθμό, καταφέρνει να παγιδεύσει στο επιφανειακό τη δυναμική τη̋ βαθύτερη̋ ουσία̋ 

του αγώνα και δε θυμίζει σε τίποτα την διάθεση ανταγωνισμού των αρχαίων 

Ελλήνων,
300

συχνά, δίνονται διαφόρων μορφών επικαλύμματα, ιδεολογικά, κοινωνικά, 

πολιτικά, κ.ά, προκειμένου να δικαιολογηθεί η πασιφανή̋ κατά τη̋ φύση̋ δράση. 

Εμφανίζονται δηλαδή, αθλητέ̋, παράγοντε̋ και γενικότερα ασχολούμενοι περί τον 

αθλητισμό, οι οποίοι έχουν προσανατολίσει, όχι απλώ̋ την επαγγελματική του̋ 

στόχευση, άλλα και την προσωπική βιωματική του̋ δυναμική, γιατί αυτό επιτάσσει ο 

                                                 

297. Νίτσε: Γέννηση, σελ. 49-55. 
298. Πελεγρίνη̋: Λεξικό, σελ.35 & 118: Η εκτροπή του ατόμου από τι̋ φυσικέ̋ προδιαγραφέ̋ του 
μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο, λόγω τη̋ εν δυνάμει ελευθερία̋ ή αυτονομία̋ τη̋ βούληση̋, σύμφωνα 

με την οποία, ο άνθρωπο̋, έχει την ικανότητα να δρα εκτό̋ τη̋ σχέση̋ αιτιότητα̋ (αιτία- 

αποτέλεσμα), ή σωστότερα, παράλληλα με του̋ νόμου̋ τη̋ αναγκαιότητα̋ που διατρέχουν το σύμπαν, 

είτε επιλέγοντα̋ κάποια παρεχόμενη νομοτελειακή δυνατότητα, είτε πράττοντα̋ με πλήρη ελευθερία, 

με δεδομένη όμω̋  ήδη την ύπαρξη τη̋ αιτία̋ τη̋ πράξη̋ του, εντό̋ του. Με βάση τα παραπάνω, ο 

άνθρωπο̋ δύναται να στραφεί, πράγμα το οποίο τελικά κάνει, ακόμα και κατά τη̋ φύση̋ (του).    
299. Smith:  “Influences”, p.191: “…there is widespread use of substances of various types at all levels 
of sport. In one way this is surprising, since one of the most pervasive and taken-for-granted myths 
about sport is that it is a vehicle for maintaining fitness, and an effective way of ensuring a healthy 
lifestyle. A common cliche is that serious players and athletes see their bodies as temples, and as such 
they are sacred sites that demand the utmost respect” 
300. Αλμπανίδη̋: Ιστορία, σελ. 234-5:Μια διάθεση στην οποία, όπω̋ έχει ειπωθεί, υπήρχε κατανόηση 
τη̋ αναγκαιότητα̋ του αγωνίζεσθαι, όχι στην εν τω βάθει πληρότητά του, δηλαδή, όσον αφορά, την 

κατά Νίτσε οντολογική στόχευση, αλλά, στο βαθμό, που τα άτομα είχαν την αίσθηση, ότι ο αγώνα̋ 

είναι απαραίτητο̋ για την ύπαρξή του̋ (επαφή με το υπερβατικό, με το θείο). 
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ολοκληρωτικό̋ πρωταθλητισμό̋, στο κέρδο̋ και στη χωρί̋ αναστολέ̋ υπερίσχυση,
301

 

να υπερασπίζονται, εκτό̋ από τα συμφέροντα τα δικά του̋ ή τη̋ ομάδα̋ του̋, 

ιδανικά και αξίε̋, όπω̋ την τιμή και την ιστορία μια̋ πόλη̋, μια̋ κοινωνική̋ ομάδα̋ 

ή ακόμα και ενό̋ έθνου̋.        

 Είναι όμω̋ δεδομένο, νομοτελειακά ορισμένο, πω̋ αυτή η παραβίαση των 

ορίων, θα προκαλέσει την αντίστοιχη «φυσική» αντίδραση για την αποκατάσταση τη̋ 

τάξη̋, με αρχαιοελληνικού̋ όρου̋, θα προκληθεί η Νέμεσι̋,
302

  η θεότητα, η οποία 

τιμωρεί την υπερβολή, διαφυλάττοντα̋ έτσι και την απρόσκοπτη συνέχεια του 

αγωνίζεσθαι, ω̋ σύμφυτη̋ διεργασία̋ του όντο̋,  καθώ̋, πaν τo πολύ τη φύσει 

πολέμιον303 (κάθε υπερβολή είναι ενάντια στη φύση).
304

 Η μορφή αυτή του ακραίου 

πρωταθλητισμού, αποτελεί μία συνθήκη  ύβρεω̋ (ανάλογη με εκείνη, την οποία με 

σαφήνεια έχει περιγράψει ο Νίτσε) και ορίζεται από την καταστροφή του ατόμου που 

αλαζονικά επιδιώκει να υπερισχύσει έναντι όλων των άλλων, στην προσπάθεια 

απόκτηση̋ μια̋ οριστική̋, μάλλον όμω̋ υποκειμενικά φαντασιακή̋ νίκη̋, καθώ̋ 

είναι «θεϊκά» προδιαγεγραμμένη η αποφυγή ενό̋ τέτοιου «επιτεύγματο̋», που οδηγεί 

στον τερματισμό του ανταγωνίζεσθαι.       

 Έτσι, ενώ στην αρχαία ελληνική κοινωνία, ασφαλιστική δικλείδα για τη 

συνέχιση του αγώνα και τον αφανισμό των ατόμων που περιέπιπταν σε ύβριν, 

αποτελούσαν οι θεοί,
305

 και συγκεκριμένα η θεότητα Νέμεσι̋, σήμερα, οι 

υπερβαίνοντε̋ τα «ανθρώπινα» όρια, υπερ-πρωταθλητέ̋,  τιμωρούνται για την τάση 

του̋ να καταλύσουν με κάθε τρόπο τον ανταγωνισμό, είτε από τα θεσμικά όργανα 

του αθλητισμού, που ελέγχουν την  εγκυρότητα και  την αξιοπιστία των επιδόσεών 

του̋ (βλ. φαρμακοδιέγερση – πειθαρχικέ̋ - ποινικέ̋ κυρώσει̋), είτε, κατά κύριο λόγο 

από την ίδια τη φύση (βλ. σοβαρότατα σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα,  

                                                 

301. Livingston: “Sport”, p.e87. 
302. Μουρατίδη̋: Εισαγωγή, σελ.251. 
303. Ιπποκράτη̋, Αφορισμοί, 25.  
304. Μουρατίδη̋: Εισαγωγή, σελ.252: « ….οι αρχαίοι Αθηναίοι γνώριζαν τα όριά του̋ και φοβούνταν να 
τα ξεπεράσουν, σε αντίθεση, ο σημερινό̋ άνθρωπο̋ δε γνωρίζει τα όρια του και  φοβάται μήπω̋ δεν τα 
φθάσει…. Τα  όρια αυτά καθορίζονταν από το μηδέν άγαν, από το παν μέτρον άριστον…. και από το 
γνώθι σ’ αυτόν». 
305. Γογγάκη: Αντιλήψει̋, σελ. 332: «Σαν κινηματογραφικό̋ φακό̋ το μάτι τη̋ κοινή̋ γνώμη̋ 
παρακολουθεί τον ‘ήρωα’, που ω̋ τότε θαύμαζε ή και φοβόταν για την υπέρμετρη μυϊκή του δύναμη, 
αλλά που στο τέλο̋ πληρώνει με τη ζωή του την διαφορά του από του̋ άλλου̋…… αυτό που είχε 
επισημανθεί ήδη απ’ τον Όμηρο, γι’ αυτού̋ που περηφανεύονται για τη σωματική του̋ δύναμη, 
επισημαίνει ο Παυσανία̋, δηλαδή η ίδια του η μοίρα να τον σκοτώσει».  
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ανίατε̋ ασθένειε̋)
306

 τη̋ οποία̋ άλλωστε του̋ νόμου̋ καταστρατηγούν. Κατ’ αυτό 

τον τρόπο λοιπόν διατηρείται η συνέχιση του αγώνα, υπό τη νιτσεϊκή έννοια του 

όρου, που θέλει τον ένα να ανταγωνίζεται τον άλλο ατελευτήτω̋, διασφαλίζοντα̋ 

ασυνείδητα την οντολογική κατεύθυνση του ανταγωνισμού, που είναι η παραγωγή 

μεγαλοφυϊών.    

Μεγαλοφυΐα και αθλητισμό̋. Εύλογα γεννάται το ερώτημα για την παρουσία 

των μεγαλοφυϊών στον αθλητισμό, λόγω του ότι αποτελεί σύνηθε̋ φαινόμενο, να 

προκρίνεται στην άθληση, η δυνατότητα ανάπτυξη̋, μέσω τη̋ άσκηση̋, του 

σωματικού στοιχείου κυρίω̋, έναντι του πνευματικού (λανθασμένα). Αντιθέτω̋, 

υπάρχει η άποψη, σύμφωνα με τον Kretchmar Scott, ότι ο άνθρωπο̋, ω̋ 

ψυχοσωματική ενότητα, αποτελείται από επιμέρου̋ τμήματα, το πνεύμα και το σώμα, 

τα οποία επιδρούν το ένα επί του άλλου, με κυρίαρχη την πνευματική επίδραση, κατά 

τη διάρκεια μια̋ δραστηριότητα̋.
307

 Εξάλλου, η ανάπτυξη τη̋ ανθρώπινη̋ διάνοια̋, 

των συναισθημάτων και του στοχασμού μέσω του αθλητισμού, βρίσκει ξεχωριστή 

ανταπόκριση στην πλατωνική φιλοσοφία.        

 Με βάση την τριμερή υπόσταση τη̋ ατομική̋ ψυχή̋ που ισχύει στον 

Πλάτωνα,
308

 όπου τα ανώτερα μέρη τη̋ (ψυχή̋), το λογιστικόν-το οποίο 

αντιπροσωπεύει το στοχαστικό στοιχείο και κατέχει τον ηγετικό ρόλο-και το 

θυμοειδέ̋-η έδρα του συναισθήματο̋ και τη̋ βούληση̋-προκειμένου να 

συνεργαστούν και να επιβληθούν στο επιθυμητικόν-το κέντρο των κατώτερων 

επιθυμιών του ανθρώπου-είναι απαραίτητο να καλλιεργηθούν, μέσω τη̋ μουσική̋ 

                                                 

306. Baron: “Doping”, p. 338-9. 
307. Kretchmar: Philosophy, p. 108 & Πελεγρίνη̋: Λεξικό, σελ.417, 363 & 289: Η άποψη του 
Kretchmar Scott, σχετικά με την «υπεροχή» του πνευματικού στοιχείου έναντι του σωματικού-

εμπειρικού, υπό ευρεία έννοια, παραπέμπει και στι̋ φιλοσοφικέ̋ θεωρίε̋ τη̋ νοησιαρχία̋ και τη̋ 

λογοκρατία̋, αλλά και του απόλυτου ιδεαλισμού. Έτσι, σύμφωνα με τον Πελεγρίνη Θεοδόση: «...η 
νόηση αποτελεί την κυρίαρχη δύναμη  του ανθρώπου, εν σχέσει προ̋ άλλε̋ λειτουργίε̋ του ...η γνώση 
μπορεί να αποκτηθεί αποκλειστικά μέσω του λόγου ή τη̋ νόηση̋», καθώ̋ επίση̋ και «...βάση του 
κόσμου... είναι το απόλυτο, το οποίο συνιστά καθαρή πνευματική οντότητα... η πραγματικότητα στο 
σύνολό τη̋ είναι προϊόν τη̋ πορεία̋ του πνεύματο̋ ή του λόγου προ̋ την απόλυτη κατάσταση ελευθερία̋ 
του...». Ενδεικτικά, εκπρόσωποι τη̋ θεωρία̋ τη̋ λογοκρατία̋ ή του ορθολογισμού ή του 

ρασιοναλισμού, αλλά και τη̋ νοησιαρχία̋, θεωρούνται στην αρχαιότητα οι  Πυθαγόρα̋, Σωκράτη̋, 

Πλάτων, Αριστοτέλη̋, κ.ά ενώ στη νεότερη εποχή οι Ντεκάρτ (René Descartes 1596-1650), Σπινόζα 

(Benedictus/Baruch de Spinoza 1632-1677) κ.ά. Επίση̋, ο απόλυτο̋ ιδεαλισμό̋, ο οποίο̋ 

διαμορφώθηκε στου̋ κόλπου̋ τη̋ γερμανική̋ φιλοσοφία̋ στο τέλο̋ του 18ου  και το 19ο αιώνα, 
εκπροσωπείτε από του̋ Φίχτε (Johann Gottlieb Fichte, 1762- 1814), Σέλινγκ (Friedrich Wilhlem 

Joseph Shelling, 1775-1854) και το Χέγκελ (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831).    
308. Πλάτων, Πολιτεία, Δ. 440e.10- 441a. 5. 
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(λογιστικόν) και τη̋ γυμναστική̋ (θυμοειδέ̋).
309

 O  Δεσποτόπουλο̋ Κωνσταντίνο̋, 

εξαίρει τη γενική παιδεία τη̋ Πολιτεία̋ του Πλάτωνα
310

, βάση τη̋ οποία̋ αποτελούν 

η  «...άριστη γυμναστική και η μουσική»,
311

ενώ, σύμφωνα με το Σκουτερόπουλο 

Νικόλαο
312

 «η γυμναστική απευθύνεται κατά κύριο λόγο στην ψυχή»,313
γεγονό̋, που 

επίση̋ υποστηρίζει, αναφερόμενο̋ στι̋ απόψει̋ του Πλάτωνα περί γυμναστική̋ και 

ο Αρβανιτάκη̋ Τάσο̋:« Η ψυχή είναι αυτή που κατευθύνει τη γυμναστική και όχι 

βέβαια το σώμα…. Όλα όσα αφορούν τη γυμναστική θ’ ανατεθούν στην ψυχή και τη 

διάνοια που είναι χαρακτηριστικό τη̋ ψυχή̋, γιατί αυτή μόνο μπορεί να μεταδώσει την 

αρετή τη̋ στο σώμα. Το αντίθετο δεν ισχύει. Η ψυχή, το πνεύμα είναι εκείνο που θα 

καθορίσει του̋ κανόνε̋ τη̋ γυμναστική̋».314
      

 Επίση̋, σε μια άλλη θεώρηση τη̋ άθληση̋, προτείνεται η ολιστική
315

 

αντιμετώπιση του ασκούμενου, στον οποίο αλληλεπιδρούν διαρκώ̋, τόσο η σωματική 

όσο και η πνευματική του διάσταση,
316

 η παρουσία των οποίων δεν είναι απαραίτητα 

διακριτή, καθώ̋ το ένα υπάρχει εντό̋ του άλλου σε ένα πλαίσιο διαλεκτική̋ 

συνύπαρξη̋. Έτσι, με βάση την παραπάνω προσέγγιση,  η μεγαλοφυΐα, ω̋ η νιτσεϊκή 

αποστολή του αγώνα, μπορεί να πραγματωθεί και μέσα στο ανταγωνιστικό πεδίο του 

αθλητισμού, σε μια ευρύτερη κλίμακα θέαση̋ των πραγμάτων, όπου όλοι οι ενεργά 

εμπλεκόμενοι με τον αθλητισμό (αθλητέ̋- προπονητέ̋, κ.ά), ανεξαρτήτω̋ θέση̋, 

είναι προσανατολισμένοι, όπω̋ και όλα τα υπόλοιπα μέλη του κοινωνικού ιστού,
317

 

ασυνείδητα, στην προώθηση τη̋ ευφυΐα̋ ή των μορφών ευφυΐα̋, (θεωρία τη̋ 

πολλαπλή̋ νοημοσύνη̋), που είναι δυνατό, κατά περίσταση να προαχθούν μέσω του 

ιδιοσυγκρασιακού στοιχείου τη̋ άσκηση̋.       

 Ο εισηγητή̋ τη̋ θεωρία̋ τη̋ πολλαπλή̋ νοημοσύνη̋, Howard Gardner,  

στηριζόμενο̋ στην επιστημονική και φιλοσοφική γνώση,
318 έδειξε το δρόμο για μία 

                                                 

309. Πλάτων, Πολιτεία, Δ. 441e-442a: «..μουσική̋ και γυμναστική̋ κράσι̋ σύμφωνα αυτά ποιήσει».  
310. Πλάτων, Πολιτεία, Γ.410b-412a & Η.549b 
311. Δεσποτόπουλο̋: «Δομή», σελ.97. 
312. Σκουτερόπουλο̋, Νικόλαο̋: Πλάτων Πολιτεία. Σκουτερόπουλο̋-Πόλι̋, Αθήνα, 32002.  
313. Πλάτων, Πολιτεία, Γ. 411e.6: «...γυμναστικήν επί το θυμοειδέ̋ και το φιλόσοφον». 
314. Πλάτων, Πολιτεία, Γ. 403 c- e.  & Αρβανιτάκη̋: Πλάτων, σελ.278-9.  
315. Μπαμπινιώτη̋, Λεξικό, σελ.1246: Oλιστικό, ερμηνευτικό μοντέλο, είναι αυτό, που εξετάζει τα 

πράγματα, εν προκειμένω τον άνθρωπο, ω̋ σύνολο. 
316. Kretchmar: Philosophy, p. 109.  
317. Νίτσε: Κείμενα, σελ. 100. 
318. Gardner: Frames, p.14. Ο Gardner αναφέρεται στο ερευνητικό ενδιαφέρον του Πλάτωνα και του 

Αριστοτέλη για την ποικιλομορφία τη̋ λογική̋ σκέψη̋ και τι̋ μορφέ̋ τη̋ γνώση̋.  
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άλλου τύπου νοηματοδότηση τη̋ ευφυΐα̋,
319

 συνεπώ̋ και τη̋ μεγαλοφυΐα̋, η οποία 

ισχύει για όλα τα γνωστικά πεδία και διευρύνει του̋ ορίζοντε̋ αναζήτηση̋, δίνοντα̋ 

τη δυνατότητα για την ανάδειξη τη̋ λειτουργική̋ σχέση̋, μεταξύ δραστηριοτήτων, 

όπω̋ η σωματική άσκηση, και τη̋ καλλιέργεια̋ και προαγωγή̋ των ειδών 

νοημοσύνη̋. Σύμφωνα με τη θεωρία τη̋ πολλαπλή̋ νοημοσύνη̋, η νοημοσύνη 

συνίσταται στην ικανότητα επίλυση̋ προβλημάτων εντό̋ του κοινωνικού συνόλου, 

στην παραγωγή δημιουργική̋ σκέψη̋ και αποτελείται από εννέα διαφορετικέ̋ 

μορφέ̋: τη γλωσσική, τη μαθηματική-λογική, τη μουσική, την οπτική-χωρική, τη 

σωματική-κιναισθητική, τη διαπροσωπική, την προσωπική, τη νατουραλιστική και 

την υπαρξιακή.
320

 Όλε̋ οι παραπάνω συνυπάρχουν στον άνθρωπο σε διαφορετικό 

κάθε φορά ποσοστό, πραγματώνοντα̋ με τον τρόπο αυτό, την έννοια τη̋ 

μοναδικότητα̋ του ατόμου.         

 Έτσι, καθένα̋ μπορεί να υπερτερεί σε κάποιο είδο̋ νοημοσύνη̋ και να 

υστερεί σε κάποιο άλλο, ενώ αντίστοιχα κάποιε̋ δραστηριότητε̋-όπω̋ ο αθλητισμό̋- 

ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του̋, τον τρόπο διδασκαλία̋ και εκτέλεση̋ 

του̋, σε σχέση πάντα και με τι̋ ξεχωριστέ̋ ικανότητε̋ των συμμετεχόντων, μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ποικιλοτρόπω̋, στοχεύοντα̋ συγκεκριμένα στο φάσμα των 

ειδών νοημοσύνη̋. Κατ’ αυτό τον τρόπο, εφαρμόζεται ένα από τα βασικά δόγματα 

τη̋ θεωρία̋ τη̋ πολλαπλή̋ νοημοσύνη̋, σύμφωνα με το οποίο, κάθε διδασκόμενο̋ 

μαθαίνει διαφορετικά, γι’ αυτό πρέπει και να εκπαιδεύεται διαφορετικά.
321

 Για 

παράδειγμα, η  ικανότητα του ατόμου να αξιοποιεί τι̋ νοητικέ̋ του ικανότητε̋, με 

σκοπό το συντονισμό και τον έλεγχο των εκούσιων κινήσεων του σώματο̋, ορίζεται 

ω̋ σωματική-κιναισθητική νοημοσύνη. Η  ισορροπία, η ευελιξία, η ακρίβεια, η χάρη 

στι̋ κινήσει̋ και η ευχέρεια στι̋ μιμήσει̋, η εν γένει δηλαδή καλή γνώση των 

δυνατοτήτων του σώματο̋, οδηγούν στο συμπέρασμα πω̋ πρόκειται για ένα άτομο 

με υψηλή σωματική-κιναισθητική νοημοσύνη.
322

 Η σωματική νοημοσύνη, σύμφωνα 

με τον Gardner, υποκινεί το σώμα να λύνει προβλήματα, να επινοεί νέε̋ καταστάσει̋ 

                                                 

319. Gardner: Frames, p. 60-1. 
320. Gardner: Intelligence, p.41-3 & 47.  
321. Gardner: Intelligences, p.228 & Perry d. Klein : “Rethinking the multiplicity of cognitive resources 

and curricular representations: alternatives to learning styles and multiple intelligences: Multiple 
intelligence theory: new psychological wine in old pedagogical bottles”, in :  35 j. curriculum studies 1 

(2003), 45–81, p. 50-1.    
322.  Gardner:  Intelligence, p.42. 
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και να μεταβιβάζει ιδέε̋ και συναισθήματα.
323

      

 Γίνεται λοιπόν κατανοητό, πω̋ μέσω τη̋ σωματική̋ οδού, είναι δυνατό να 

επιτευχθούν προσαρμογέ̋ ανάπτυξη̋ και καλλιέργεια̋ του πνεύματο̋, αρκεί να 

υπάρξει ο σωστό̋ σχεδιασμό̋ διδασκαλία̋ και εξάσκηση̋, σε συνδυασμό και με την 

κατάλληλη μέθοδο παροχή̋ των ερεθισμάτων. Για παράδειγμα, η εκμάθηση 

αθλητικών δεξιοτήτων σε νέου̋ αθλητέ̋, μπορεί να δώσει, με πρακτικό τρόπο, τη 

δυνατότητα αξιοποίηση̋ τη̋ ευρύτερη̋ δημιουργική̋ του̋ σκέψη̋. Αυτό 

επιτυγχάνεται, όχι μόνο μέσω τη̋ επιλογή̋ και επινόηση̋ λύσεων από μέρου̋ των 

ασκούμενων σε προβλήματα-εμπόδια που στοχευμένα έχουν τεθεί κατά τη διάρκεια 

τη̋ διδασκαλία̋ ή εξάσκηση̋ μια̋ δεξιότητα̋, αλλά και τη̋ ανάλογη̋, από μέρου̋ 

των εκπαιδευτών, διαχείριση̋ και προτροπή̋ σε προσαρμογή αυτών των λύσεων, στο 

προσωπικό, στο διαπροσωπικό, στο γλωσσικό, στο λογικό, στο υπαρξιακό ή  σε 

όποιο άλλο επίπεδο των αθλητών είναι δυνατό.
324

Με βάση τα παραπάνω, καθίσταται 

σαφέ̋, πω̋ ο αθλητισμό̋, μπορεί να παράγει μεγαλοφυΐε̋, ακόμα και στην 

εσφαλμένα μονομερή προσέγγισή του, η οποία τον θεωρεί ω̋ μία επί το πλείστον 

                                                 

323
. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ζήκα̋, Γεώργιο̋., Παπαλεοντίου Μαρία, Πολλαπλή νοημοσύνη - 

Μεταφράσει̋ άρθρων. Ημερομηνία ανάκτηση̋ : 5-11-2009.  

 http//:www.enallax.com/exams/arthra/intelligence.doc        
324. Gardner: Intelligences, p.228 & Perry: “Rethinking”, p. 50-1 & Τσίτσκαρη̋, Γεώργιο̋, 

Χατζηαθανασίου Πασχάλη̋, Ατομική τεχνική του Μπάσκετ, Σάλτο, Θεσσαλονίκη, 1992, σελ.156- 165. 

Με βάση τη θεωρία των προαναφερθέντων συγγραφέων, παρατίθεται, σχετικά με την πρακτική 

εφαρμογή τη̋ θεωρία̋ τη̋ πολλαπλή̋ νοημοσύνη̋ στον αθλητισμό, το παρακάτω παράδειγμα: Στη 

διδασκαλία ή την εξάσκηση του ρυθμού των τριών βημάτων στην καλαθοσφαίριση (κοινώ̋ μπάσιμο), 

ο εκπαιδευτή̋ μπορεί να θέσει εμπόδια τα οποία πρέπει να προσπεραστούν σε κάθε βήμα, οδηγώντα̋ 
στην ανακάλυψη τρόπων επίλυση̋ των προβλημάτων από του̋ αθλητέ̋, οι οποίοι όπω̋ είναι φανερό 

ενεργοποιούν τη σωματική του̋ νοημοσύνη προκειμένου να ανταπεξέλθουν στη δεδομένη πρόκληση. 

Στη συνέχεια, με την καθοδήγηση του προπονητή είναι δυνατό οι εκπαιδευόμενοι να  εξασκήσουν και 

τι̋ άλλε̋ μορφέ̋ νοημοσύνη̋. Αυτό μπορεί να γίνει για παράδειγμα, εάν ζητηθεί κατ’ αρχά̋, από το 

σύνολο των αθλητών να χωριστούν σε μικρέ̋ ομάδε̋ και να συζητήσουν άλλου̋ πιθανού̋ τρόπου̋ 
υπερνίκηση̋ των δυσκολιών. Στη συνέχεια η κάθε ομάδα θα αποφασίσει ποιο μέλο̋ τη̋ θα 

ανακοινώσει τα αποτελέσματα αυτή̋ τη̋ συζήτηση̋ (διαπροσωπική νοημοσύνη). Ακόμα μπορεί να 

κληθεί κάθε αθλητή̋ χωριστά, αφού εκτελέσει την άσκηση όπω̋ αυτό̋ νομίζει καλύτερα, να γράψει, ο 

καθένα̋ μόνο̋ του, ένα κείμενο με τη μορφή ημερολογίου, όπου θα πρέπει να εκφράσει σχετικά με τη 

δεξιότητα, τα εσωτερικά του αισθήματα, τι̋ επιθυμίε̋, τι̋ προσδοκίε̋ και του̋ στόχου̋ του, καθώ̋ και 

την αίσθηση που έχει όσον αφορά τη θέση και το ρόλο του̋ εντό̋ τη̋ ομάδα̋ (προσωπική 
νοημοσύνη). Επίση̋, το πέρασμα των εμποδίων και η προσέγγιση στο καλάθι, μπορεί να παρομοιαστεί 

από το διδάσκοντα, με την πορεία τη̋ ζωή̋, όπου ο άνθρωπο̋ καλείται, μέσα σε ορισμένο, 

πεπερασμένο χρονικά, διάστημα (αρχή - τέλο̋ ζωή̋, πρώτο-τρίτο βήμα άλμα)  να υπερνικήσει 

διάφορα εμπόδια προκειμένου να φτάσει στον στόχο του (υπαρξιακή νοημοσύνη) ή  μπορεί ο ρυθμό̋ 

των τριών βημάτων να αποτελέσει μια πολύ καλή δυνατότητα επισήμανση̋ τη̋ σπουδαιότητα̋ του 

ρυθμού στην εκτέλεση τη̋ κίνηση̋ (κατά την πραγματοποίηση των βημάτων από ένα αθλητή, οι 
υπόλοιποι  χτυπούν παλαμάκια, δίνοντά̋ του το ρυθμό- μουσική νοημοσύνη). Ανάλογε̋ προσαρμογέ̋ 

μπορούν να γίνουν και στα άλλα είδη νοημοσύνη̋, καλλιεργώντα̋ κατ’ αυτό τον τρόπο όλο το  

σωματικό- πνευματικό δυναμικό του ατόμου.       
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σωματική δραστηριότητα, ενώ είναι εμφανέ̋, πω̋ η φυσικώ̋ ορθή αντιμετώπιση τη̋ 

άθληση̋, ω̋ φαινόμενου, που επιδρά στη σωματικοπνευματική ολότητα του ατόμου, 

άρα εν δυνάμει συναρτάται και με όλε̋ τι̋ μορφέ̋ νοημοσύνη̋, δύναται να οδηγήσει 

στη δημιουργία οντολογικών προτύπων υψηλών προδιαγραφών.  

Εκπαίδευση και αγώνα̋       

  Σύμφωνα με το Νίτσε, η δημιουργία μεγαλοφυϊών, δεν είναι μια εξωτερικά 

εξασφαλισμένη και ελεγχόμενη πορεία, όπου βάσει θεσμοθετημένου σχεδίου 

παράγονται οι ανώτεροι τύποι ευφυΐα̋, αλλά  πρόκειται για την οντολογική συνθήκη, 

κατά την οποία με φυσικό τρόπο η κοσμική θέληση συσσωρεύει την ενέργεια και την 

«αγριότητα τη̋ ζωή̋»
325

 σε πνευματικού̋ σκοπού̋, γεγονό̋, που κάλλιστα μπορεί και 

πρέπει να επιτευχθεί μέσα στην εκπαίδευση, όπω̋ υποστηρίζει και ο ίδιο̋ ο Γερμανό̋ 

φιλόσοφο̋.
326

 Δεν μιλούμε δηλαδή για μια χρονικά ορισμένη (όπω̋ για παράδειγμα 

είναι η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων εντό̋ των εγκύκλιων σπουδών), 

μηχανιστικού τύπου διαδικασία μαζική̋ παραγωγή̋ ατόμων υψίστη̋ ευφυΐα̋, αλλά 

για μια εκτό̋ χρονική̋ διαδοχικότητα̋
327

 προοπτική επιλογή̋ τρόπων αξιοποίηση̋ 

αυτή̋ τη̋ πρωτόγονη̋ ορμεμφυτική̋ ώθηση̋. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα στην 

παιδευτική διαδικασία, ουσιωδώ̋ βιωματικά και ζωογόνα, από μέρου̋ ελάχιστων και 

ξεχωριστών ικανοτήτων εκπαιδευόμενων, με την αρωγή των εκπαιδευτικών, έτσι, που 

να αναδεικνύεται η αυθεντικά βαθύτερη καλλιτεχνική εκφραστικότητα και η 

δημιουργικότητα τη̋ ίδια̋ τη̋ ζωή̋ σε όλα τα επίπεδα τη̋ συμβατικά «διαθέσιμη̋» 

γνώση̋, ενάντια σε κάθε μη φυσικό, περιοριστικό, κανονιστικό πλέγμα. Ο ίδιο̋ ο 

Νίτσε, δεν αφήνει περιθώρια για παρανοήσει̋: «αν θέλουμε πολιτισμό και όχι 

βαρβαρότητα, θα πρέπει να καλλιεργήσουμε μεγαλοφυΐε̋…η παραγωγή μεγαλοφυΐα̋ 

είναι η μεγάλη αποστολή τη̋ εκπαίδευση̋». 328
 

Μεγαλοφυΐα και εκπαίδευση. Είναι σαφέ̋ λοιπόν, πω̋ κατά το Νίτσε, ο 

σκοπό̋ τη̋ εκπαίδευση̋ και η πλήρωση του νιτσεϊκού αγώνα έχουν τον ίδιο 

                                                 

325. Νίτσε: Ανθρώπινο, σελ.21-2:« ….το ύψιστο επίπεδο ευφυΐα̋…. εμφανίστηκε (και εξακολουθεί να 
εμφανίζεται…..), όταν μια εξαιρετική, επί μακρόν συσσωρευμένη ενέργεια τη θέληση̋ διοχετεύθηκε μέσω 
τη̋ κληρονομικότητα̋ σε πνευματικού̋ σκοπού̋. Αυτό το ύψιστο επίπεδο θα πάψει να υπάρχει,  όταν 
πάψουν να καλλιεργούνται αυτή η αγριότητα και η ενέργεια».    
326. Νίτσε: Μαθήματα, σελ. 103. 
327. Νίτσε: Χρόνια, σελ. 174:«Οπωσδήποτε, αν είναι μια αληθινή μεγαλοφυΐα δεν έχει τίποτα κοινό με 
την τυχαία πολιτική κατάσταση ενό̋ λαού · σχετικά με το λαό του είναι εξωχρονικό̋»  
328.  Nietzsche, Friedrich: Schopenhauer as Educator, Henry Regnery, Chicago, 1965, p.59-82.  
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οντολογικό προορισμό, τη γένεση μεγαλοφυϊών, γεγονό̋, που σηματοδοτεί, από τη 

μια τη σημασία και τη λειτουργική αξία του αγωνίζεσθαι για την εκπαιδευτική  

διαδικασία και από την άλλη τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά που 

προσλαμβάνει για το Γερμανό φιλόσοφο το όλο εγχείρημα τη̋ εκπαίδευση̋, βάσει 

τη̋ φυσική̋ - μετα-φυσική̋, εκτό̋ των κοινώ̋ εννοούμενων ορίων τη̋ φαινομενική̋ 

πραγματικότητα̋, λειτουργία̋ του αγώνα. Έτσι λοιπόν, μπορεί να ειπωθεί, πω̋ 

εφόσον η μεγαλοφυΐα είναι αποτέλεσμα τη̋ κατά Νίτσε οντολογική̋ αγωνιστική̋ 

διεργασία̋ και η αποστολή τη̋ εκπαίδευση̋ είναι ακριβώ̋ η διαμόρφωση των 

κατάλληλων συνθηκών για τη δημιουργία μεγαλοφυϊών, ο νιτσεϊκό̋ αγώνα̋, 

αποτελεί, την απόλυτη κινητήριο δύναμη τη̋ διαδικασία̋ τη̋ εκπαίδευση̋, δίδοντα̋ 

τη̋ (στην εκπαίδευση) κατ’ αυτό τον τρόπο, ένα χαρακτήρα ανάλογο των 

οντολογικών συνιστωσών του κατά Νίτσε αγωνίζεσθαι. Η παραπάνω λειτουργική 

σχέση αγώνα- παιδεύσεω̋- μεγαλοφυΐα̋ χαράσσει και την προτεινόμενη υπό το 

Νίτσε, κατευθυντήριο γραμμή του εκπαιδευτικού συστήματο̋.  

Αγωνιστικό̋ εκπαιδευτικό̋ προσανατολισμό̋. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η 

εκπαίδευση πρέπει να είναι προσανατολισμένη,  στην υπηρεσία  των  κελευσμάτων 

τη̋ κοσμική̋ βούληση̋, η οποία με τη σειρά τη̋, διά του αγώνα, αποζητά την αυτο-

συνειδησιακή τη̋ ολοκλήρωση, μέσω τη̋ άρση̋ (;) του πρωτόγονου υποφέρειν (το 

οποίο υποφέρειν συνίσταται στην αδυναμία κατανόηση̋ – δικαίωση̋ τη̋ ζωή̋)
329

 και 

τη̋ εμφάνιση̋ των εν δυνάμει υψηλότερων ορίων τη̋, που αποκτούν υπόσταση, μόνο 

στην ανθρώπινη εκδοχή τη̋ μεγαλοφυΐα̋.
330

 Αυτή η τάση τη̋ φύση̋ να «λυτρωθεί» 

εμφανιζόμενη στο επίπεδο του συνειδητού, είναι που καθορίζει και τη συστημική 

λειτουργία τη̋ εκπαίδευση̋ σε σχέση με τον αγώνα και τη μεγαλοφυΐα. Όλοι οι 

εμπλεκόμενοι στην παιδευτική διαδικασία, συνδράμουν, από διαφορετικέ̋ θέσει̋, 

προκειμένου να επιτευχθεί ο απώτατο̋ οντολογικό̋ στόχο̋ τη̋ αυτοπραγμάτωση̋ 

                                                 

329. Νίτσε: Στοχασμοί, σελ.254: Τα ζώα, σύμφωνα με το Νίτσε, υποφέρουν λόγω του ότι : «δεν 
κατέχουν τη δύναμη να στρέψουν το αγκάθι του πάθου̋  ενάντια στον εαυτό του, και να κατανοήσουν  
μεταφυσικά την ύπαρξή του̋». Εδώ, θα πρέπει να επισημάνουμε, πω̋ αυτή ακριβώ̋ η υπαρξιακή 

αυτογνωσία που απουσιάζει από το ζωικό βασίλειο, υφίσταται ω̋ δυνατότητα για τον άνθρωπο και όχι 

ω̋ κεκτημένο. 
330. Νίτσε: Στοχασμοί, σελ.255: «…κι όταν ολάκερη η Φύση σπρώχνεται προ̋ τον άνθρωπο, μα̋ δίνει 
έτσι να καταλάβουμε, ότι αυτό̋ είναι ο αναγκαίο̋ για τη λύτρωσή τη̋ απ’ την κατάρα τη̋ ζωή̋ του ζώου, 
και ότι¸ τελικά μ’ αυτόν, μπρο̋ τη̋ η ύπαρξη κρατάει έναν καθρέφτη, στο βάθο̋ του οποίου, πια η ζωή δε 
φαίνεται παράλογη, αλλά προβάλλει στη μεταφυσική τη̋ σπουδαιότητα».  
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τη̋ φύση̋ στο «πρόσωπο» τη̋  μεγαλοφυΐα̋.
331

 Έτσι, κατ’ αρχήν, η απόκτηση των 

βασικών δεξιοτήτων τη̋ ομιλία̋, τη̋ γραφή̋ και τη̋ σκέψη̋ από του̋ μαθητέ̋, 

καθώ̋ και οι παιδαγωγικέ̋ μέθοδοι, η αρωγή και η καθοδήγηση των δασκάλων, είναι 

αναγκαία στο βαθμό που «εξ-υπηρετούν» την περαιτέρω προ̋ τα άνω πορεία του 

πνεύματο̋, η οποία διατρέχει αλλά και διατρέχεται από την προσπάθεια αυτογνωσία̋ 

του κάθε ατόμου.         

  Η πλήρωση των προδιαγραφών του ανθρώπου, η οποία είναι απαραίτητο να 

επιτευχθεί, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ίδια η φύση, περιεκτικά μα̋ δίνεται από 

το Νίτσε στη φράση: «γίνε αυτό που είσαι», με την έννοια τη̋ αυτο-ενδοσκοπική̋ 

αναζήτηση̋ τη̋ αληθινή̋ υπαρξιακή̋ προοπτική̋ του ατόμου.
332

 Η προσπάθεια αυτή 

- από μέρου̋ του ίδιου του ανθρώπου - ανακάλυψη̋ των οντολογικών του ορίων, 

μπορεί να θεωρηθεί, στα πλαίσια  μια̋  «αγωνιστική̋ φιλοσοφία τη̋ εκπαίδευση̋», ω̋ 

ένα σύνολο αυτο-μορφωτικών και αυτο-καλλιεργητικών διεργασιών, που λαμβάνει τη 

μορφή ατομικού, παιδευτικού υποφέρειν.
333

      

 Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την τοποθέτηση του Νίτσε ότι « δικό̋ μα̋ 

σκοπό̋ δεν είναι η μόρφωση τη̋ μάζα̋, αλλά η μόρφωση των διαλεχτών ατόμων, 

αυτών, που έχουν τα όπλα για έργα μεγάλα, προορισμένα να διαρκέσουν»,
334

 οδηγούν 

στη σκέψη, πω̋ μόνο εκείνοι οι ανώτεροι, οντολογικά τύποι , δηλαδή οι μεγαλοφυΐε̋, 

είναι ικανοί να καλλιεργηθούν,
335

 με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσουν, 

αναμετρούμενοι με τα χαώδη εσώτερα τη̋ ύπαρξη̋, να υποφέρουν εντό̋ του αγώνα. 

Έτσι, ορίζεται επί τη̋ ουσία̋ και η βασική δομή τη̋ παίδευση̋, η οποία πρέπει να 

είναι σχεδιασμένη με τέτοιον τρόπο, ούτω̋ ώστε να μπορεί να ευδοκιμεί ο «ύψιστο̋ 

καρπό̋ τη̋ ζωή̋», η μεγαλοφυΐα, η οποία άλλωστε, «μπορεί, ίσω̋, να δικαιολογήσει 

γενικά το ζην».336
 

Εκπαίδευση: αυθεντικό βίωμα και θεωρητική γνώση. Η στροφή τη̋ 

εκπαίδευση̋ προ̋ το βιωματικό κομμάτι τη̋ ύπαρξη̋, προ̋ τον ίδιο τον άνθρωπο και 

                                                 

331. Νίτσε: Κείμενα, σελ 104: Μιλώντα̋ ο Νίτσε για την αξιοπρέπεια  του ατόμου  γενικότερα εντό̋ τη̋ 

κοινωνία̋ αναφέρει  χαρακτηριστικά τα εξή̋ :  «αυτή  η αξιοπρέπεια είναι το να αναγνωρίζεται άξιο̋ 
να είναι μέσο τη̋ μεγαλοφυΐα̋…. κάθε άνθρωπο̋, με όλη του τη δραστηριότητα έχει αξιοπρέπεια μόνο 
στο βαθμό που είναι, συνειδητά ή ασυνείδητα, εργαλείο τη̋ μεγαλοφυΐα̋».    
332. Νίτσε: Επιστήμη, σελ.163. 
333. Hillesheim: “Suffering”,p.171. 
334. Νίτσε, Μαθήματα,σελ.101.  
335.  Νίτσε: Στοχασμοί, σελ.257. 
336.  Νίτσε: Στοχασμοί, σελ. 239.  
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τη ζωή,
337

 στην απλότητα αλλά και στη βαθύτητά του̋, όπω̋ στον αρχαιοελληνικό 

πολιτισμό,
338

 αποτελεί θα λέγαμε την κυρίαρχη νιτσεϊκή προτροπή στο θέμα τη̋ 

παιδεία̋. Το ανταγωνίζεσθαι ω̋ βασική εκπαιδευτική προϋπόθεση, μορφοποιεί την 

έμφυτη καταστροφική τάση όχι σε αφηρημένη γνώση, αλλά σε δημιουργία και ζωή. 

Ο Νίτσε και πάλι μα̋ φέρνει αντιμέτωπου̋ με το παράδειγμα των αρχαίων Ελλήνων:  

«Είναι αξιοθαύμαστοι στην τέχνη να μαθαίνουν γόνιμα: κι έτσι, όπω̋ εκείνοι, 

οφείλουμε κι εμεί̋ να μαθαίνουμε από του̋ γείτονέ̋ μα̋, χρησιμοποιώντα̋ κάθε 

πράγμα που θα μαθαίναμε ω̋ βάθρο για τη ζωή και όχι για τη λόγια γνώση, βάθρο απ’ 

όπου πηδάει κανεί̋ όλο και ψηλότερα  από τον γείτονά του».339
  Το βίωμα λοιπόν του 

αγώνα ω̋ ανταγωνίζεσθαι  και συναγωνίζεσθαι ορίζει την παιδευτική δραστηριότητα.

 Η μεταμόρφωση του άγριου και πρωτόγονου ολέθριου ένστικτου σε «υλικό» 

ζωή̋ μέσα στην εκπαίδευση, θα πρέπει να λαμβάνει τι̋ εντονότερε̋ ζωτικά 

γνωσιακέ̋ μορφέ̋, που για το Νίτσε, όπω̋ και για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, δεν 

είναι άλλε̋ από την τέχνη και τη φιλοσοφία.
340

 Έτσι, η οντολογική - αισθητική 

παιδευτική δυναμική, συνίσταται, αφενό̋ στην τέχνη, που στην τραγική τη̋ μορφή 

αποτελεί την κατ’ εξοχήν μεταφυσική δυνατότητα για τον άνθρωπο
341

 παρέχοντά̋ του 

κατ’ αυτό τον τρόπο την προοπτική εμπειρία̋ του ενδότερου και καθολικού 

γίγνεσθαι,
342

 και αφετέρου στη φιλοσοφία,
343

 η οποία εμφανίζεται ω̋ εκδήλωση μια̋ 

                                                 

337. Λεβίτ: Χέγκελ, σελ.122: «...ο Nietzsche αναζητούσε ένα δρόμο που θα οδηγούσε πίσω στι̋ αληθινέ̋ 
ανάγκε̋ μια̋ πρωταρχική̋ παιδεία̋, δηλ. μια̋ τέτοια̋ παιδεία̋ που διαμορφώνει ή παιδεύει τον 
άνθρωπο στο όλο τη̋ απτή̋ ανθρωπινότητά̋ του». 
338

. Νίτσε: Χρόνια, σελ.15: Μιλώντα̋ για του̋ Έλληνε̋ ο Νίτσε, αναφέρει: «Μ’ ένα λαό, μεγαλοφυή, 
συμβαίνει ό, τι και με τον άνθρωπο τον μεγαλοφυή. Και οι παραμικρότερε̋ εκδηλώσει̋ τη̋ ζωή̋ έχουν 
το σημάδι τη̋ μεγαλοφυΐα̋… Οι Έλληνε̋ είναι, όπω̋ και η μεγαλοφυΐα · απλοί simplex. Γι’ αυτό είναι 
διδάσκαλοι αθάνατοι.  Οι θεσμοί του̋, τα δημιουργήματά του̋, φέρνουν τη σφραγίδα τη̋ απλότητα̋, 
τόσο, που συχνά μένει κανεί̋ εκστατικό̋ βλέποντα̋ ω̋ τι σημείο είναι μοναδικοί σ’ αυτή του̋ την 
απλότητα. Και, παραδόξω̋, είναι  εξίσου τόσο βαθεί̋ όσο και απλοί». 
339 . Νίτσε: Φιλοσοφία, σελ. 13. 
340. Νίτσε: Χρόνια, σελ., 175 & 177-8:«Ο φιλόσοφο̋ μα̋ ανοίγει το εργαστήρι τη̋ φύση̋. Ο φιλόσοφο̋ 
κι ο καλλιτέχνη̋ μα̋ φανερώνουν τα επαγγελματικά μυστικά τη̋ φύση̋.   Η σφαίρα του φιλοσόφου και 
του καλλιτέχνη κυριαρχεί του θορύβου τη̋ πρόσκαιρη̋ ιστορία̋ · ξεφεύγει από την αναγκαιότητα…. Η 
φιλοσοφία οφείλει να συντηρήσει ανάμεσα στου̋ αιώνε̋ την πνευματική κορυφογραμμή και την αιώνια 
γονιμότητα του μεγάλου».  
341. Νίτσε: Γέννηση, σελ.32.  
342. Νεχαμά̋: Νίτσε, σ.146 :Η τέχνη και συγκεκριμένα η αρχαία ελληνική τραγωδία, ανάγεται στη 

σφαίρα τη̋ μεταφυσική̋, σε μια  βιωματικά καλλιτεχνική προσέγγιση τη̋ ζωή̋, όπου θεατή̋, 

δημιουργό̋ και καλλιτέχνημα μπορούν να ταυτιστούν, δημιουργώντα̋ τι̋ προϋποθέσει̋ για την άμεση 

ανάληψη τη̋ ύπαρξη̋, ω̋ διαμορφούμενου έργου τέχνη̋. Ο καλλιτέχνη̋, ω̋ διονυσιακό̋, ταυτίζεται 

με το πρωταρχικό Εν, παραιτούμενο̋ από την υποκειμενικότητά του εντό̋ όμω̋ τη̋  
φαινομενικότητα̋, χάρη στην απολλώνια επίδραση του ονείρου. Πρόκειται για το ενδότερο επίπεδο 

κοσμική̋  κατάφαση̋, όπου η καλλιτεχνική δημιουργία επιτυγχάνει να ταυτιστεί με την απόλυτη 

ενότητα, τον πρωταρχικό καλλιτέχνη του κόσμου, γνωρίζοντα̋ κάτι από την αιώνια ουσία τη̋ τέχνη̋. 
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ουσιαστικά καλλιτεχνική̋ ορμή̋, γεγονό̋, που την καθιστά απαραίτητη στη 

«μόρφωση, κυρίω̋, γιατί εμπλέκει τη γνώση σε μια καλλιτεχνική σύλληψη του κόσμου 

και με αυτό τον τρόπο την εξευγενίζει».344 Εξάλλου, η νιτσεϊκή θέση πω̋ «σε ένα 

ορισμένο ύψο̋, όλα ανταμώνονται και συμπίπτουν · οι σκέψει̋ του φιλοσόφου, τα έργα 

του καλλιτέχνη κι οι καλέ̋ πράξει̋»345
 αποτελεί μια ολιστική θεώρηση των 

παρεχόμενων, μέσω τη̋ εκπαιδευτική̋ οδού, γνώσεων και αξιών, προτάσσοντα̋ 

τελικά την αναγκαιότητα βιώματο̋ τη̋ μεταφυσική̋ γνωστική̋ ενότητα̋.  

  Άλλωστε, προ̋ επίρρωση των παραπάνω λειτουργούν και οι απόψει̋ του 

Ηράκλειτου περί τη̋ συνεχού̋ επιβεβαίωση̋ του ενό̋ από το πολλαπλό και 

αντίστροφα, στο επίπεδο τη̋ υψηλή̋ κοσμική̋ κατάφαση̋, όπου καθίσταται σαφέ̋,  

πω̋ η έννοια τη̋ επιμέρου̋ γνώση̋ στην πολλαπλότητά τη̋ είναι ουσιαστικά η 

κατάφαση τη̋ συνολική̋ και μοναδική̋ γνώση̋ τη̋ ύπαρξη̋. Αυτό μπορεί να γίνει 

κατανοητό, αν λάβουμε υπόψη, πω̋ σε ένα ατελεύτητο γίγνεσθαι, οι απείρω̋ 

πολλαπλέ̋ μεμονωμένε̋ καταφάσει̋ οδηγούν στην έσχατη κατάφαση του ενό̋, ενώ 

ακριβώ̋ και το ένα, δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρί̋ τη διαρκή επιβεβαίωσή του 

στο πολλαπλό.
346

 Έτσι, σύμφωνα με το Νίτσε, η ενιαία φύση καταφάσκει στην 

πολλαπλότητα τη̋ ανθρώπινη̋ μεγαλοφυΐα̋, προκειμένου να αυτοπραγματωθεί, ενώ 

το μεγαλοφυέ̋ άτομο καταφέρνει να επιβεβαιώσει, χάρη στην προνομιούχο φύση 

του, την ίδια τη φύση στην ολότητά τη̋.     

 Τροχοπέδη στην πρόοδο τη̋ παραπάνω δημιουργική̋ συνθήκη̋, αποτελεί, 

κατά το Νίτσε, μια τάση, διαβρωτική τη̋ ανθρώπινη̋ ύπαρξη̋, η εγγενή̋ τάση για 

λόγια ή θεωρητική επιστημονική γνώση, που δρα ματαιωτικά στην ορμή του ατόμου 

για ενδότερη γνωστική εμπειρία τη̋ αυθεντική̋ αλήθεια̋ του Είναι, καθώ̋, 

«παραπλανά» (το άτομο) σε ορθολογικά αποδείξιμε̋ βεβαιότητε̋. Όμω̋,  οτιδήποτε 

αποδεδειγμένο ρασιοναλιστικά,  δυνητικά, μπορεί να καταργηθεί ανά πάσα στιγμή 

                                                                                                                                            

Το τραγικό βίωμα  δεν είναι παρά το βίωμα τη̋ ίδια̋ τη̋ ύπαρξη̋, μέσα στην τέχνη. Η συνθήκη αυτή 

διατρέχεται από μεγαλοφυΐα, που κατά το Νίτσε, μοιάζει με την ανησυχητική εικόνα του  παραμυθιού, 

που μπορεί να στρέφει τα μάτια τη̋ όπου θέλει, βλέποντα̋ ακόμη και τον ίδιο τον εαυτό τη̋. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται η δυναμική τη̋ συνεχού̋ παρατήρηση̋ και ερμηνεία̋, που 

αναδιατάσσει τα πράγματα, διαμορφώνοντα̋ στην ουσία μια καινούργια κατάσταση. Ο 

Α.Νεχαμά̋(2002),εύστοχα αποδίδει τα παραπάνω, με την παρομοίωση ενό̋ κειμένου που συντίθεται 

καθώ̋ το διαβάζουμε και οι αναγνώσει̋ μα̋ είναι νέα μέρη του, που θα οδηγήσουν σε μεταγενέστερε̋ 

αναγνώσει̋.
 

343. Νίτσε: Χρόνια, σελ. 19 
344. Djurić: «Nietzsche», σελ. 20. 
345. Νίτσε: Χρόνια, σελ. 19. 
346. Ηράκλειτο̋, Αποσπάσματα, DK 10 & Deleuze: Νίτσε, σελ.41.  
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και να αντικατασταθεί από καινούργια εξελιγμένα δεδομένα, όπω̋ είθισται στην 

επιστήμη, μαρτυρώντα̋ έτσι τον πρόσκαιρο, ψευδαισθησιακό και αποσπασματικό 

χαρακτήρα του επιστητού σε σχέση με την απόλυτη μεταφυσική ενότητα τη̋ γνώση̋, 

οδηγώντα̋ στο τελικό συμπέρασμα, σύμφωνα με το Νίτσε, πω̋ o πραγματικό̋ 

σκοπό̋ τη̋ επιστήμη̋ είναι η μετατροπή τη̋ σε τέχνη,
347

 με την έννοια τη̋ ανάγκη̋ 

για ενδότερο βίωμα τη̋ ύπαρξη̋, τη̋ μετοχή̋ του ανθρώπου στο τραγικό έργο τέχνη̋ 

τη̋ ίδια̋ τη̋ ζωή̋.
348

  Έτσι λοιπόν, είναι απαραίτητη η χαλιναγώγηση και η 

υπέρβαση του θεωρητικού επιστητού, ώστε να προκριθεί μέσα στην παιδευτική 

διαδικασία το βίωμα, προκειμένου να προκύψουν τα ανώτερα οντολογικά πρότυπα:  

  «…οι Έλληνε̋ τιθάσευσαν την ακόρεστη καθ’ εαυτήν ενόρμηση του̋ για 

γνώση χάρη στο σεβασμό που είχαν για τη ζωή, χάρη σε μια ιδανική ανάγκη ζωή̋ – 

διότι αυτό που μάθαιναν, ήθελαν αμέσω̋ να το ζήσουν.
349 …Η ελληνική λέξη που 

κατονομάζει τον «σοφό» συνδέεται ετυμολογικά με τα sapio-γεύομαι, δοκιμάζω, 

sapiens-εκείνο̋ που γεύεται, ο δοκιμαστή̋, σίσυφο̋-ο άνθρωπο̋ με την οξεία 

γεύση».350       Ακολούθω̋ ο Νίτσε, παρουσιάζει εναργέστερα την πηγή τη̋ 

έμπνευσή̋ του, όσο αφορά  το σύστημα διδασκαλία̋ που πρέπει να ακολουθείται: 

 «Είναι από τι̋ μεγαλύτερε̋ αρετέ̋ των Ελλήνων το να μη θέλουν να 

μεταπλάσουν σε διανόημα ό,τι καλύτερο κλείνουν μέσα του̋. Έχουνε μέσα του̋ κάτι 

από το έργο τη̋  τέχνη̋. Θα προσπαθήσουμε να διδαχθούμε από του̋ Έλληνε̋ και θα 

διδάξουμε με οδηγό τα παραδείγματά του̋. Αυτό θα είναι το έργο μα̋». 351  

Η φιλοσοφία του Νίτσε και η εκπαιδευτική θεώρηση. Με βάση τα 

προαναφερθέντα, καθίσταται σαφέ̋, πω̋ οι νιτσεϊκέ̋ θέσει̋ για την εκπαίδευση, 

βρίσκουν ερείσματα στην ευρύτερη φιλοσοφική θέαση τη̋ ύπαρξη̋ του γερμανού 

φιλόσοφου,  Νίτσε Φρίντριχ, εντό̋ τη̋ οποία̋ άλλωστε ενυπάρχει και ο αγώνα̋. Έτσι 

λοιπόν και στην εκπαίδευση είναι εμφανέ̋ το στοιχείο τη̋ βιωματική̋ πρόσληψη̋ 

τη̋ γνώση̋, τη̋ ανακάλυψη̋ τη̋ ίδια̋ τη̋ ζωή̋ στην ολότητά τη̋, που σκοπό έχει 

την αναζήτηση τη̋ εσώτερη̋ ουσία̋ του Είναι. Η εναγώνια προσπάθεια του ατόμου 

                                                 

347. Νίτσε: Γέννηση, σελ.109. 
348. Νίτσε: Γέννηση, σελ.61-4. 
349. Νίτσε: Φιλοσοφία, σελ. 14. 
350. Νίτσε: Φιλοσοφία, σελ. 25. 
351. Νίτσε: Χρόνια, σελ. 15. 
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για βαθύτερη αυτοσυνειδησία
352

 και οντολογική «άνοδο», δίνει τη δυνατότητα στη 

φύση να αυτοπραγματωθεί, με δεδομένο πάντα, πω̋ ο άνθρωπο̋ αποτελεί μέρο̋ και 

ενσαρκωτή αυτή̋ (τη̋ φύση̋).       

 Ακόμα, η συνεπή̋ φιλοσοφική κατεύθυνση του τρόπου σκέψη̋ του Νίτσε, 

όσον αφορά το θέμα τη̋ παιδεύσεω̋, σε σχέση πάντα με το γενικότερο στοχαστικό 

προσανατολισμό του φιλοσόφου, μαρτυρείται και από αυτή καθαυτή την πρόκριση 

τη̋ τέχνη̋ και τη̋ φιλοσοφία̋ στην εκπαίδευση, που σηματοδοτεί τη χάραξη ενό̋ 

οντολογικού - αισθητικού ορίζοντα ανάπτυξη̋ τη̋ μεγαλοφυΐα̋, κατά τον οποίο ο 

κόσμο̋, άρα και η ουσία του, μπορούν να προσεγγισθούν μόνον καλλιτεχνικά, μόνον 

ω̋ έργα τέχνη̋. Πρέπει να υπογραμμιστεί όμω̋, πω̋ για το Νίτσε η τέχνη δεν είναι 

ένα φαινόμενο που επικοινωνείται εξ’ αποστάσεω̋, αλλά καλλιτέχνη̋, θεατή̋ και 

καλλιτέχνημα μετέχουν στην ίδια μεταφυσική συνθήκη,
353

 στο ίδιο το κοσμικό 

γίγνεσθαι. Εν κατακλείδι λοιπόν, θα λέγαμε, πω̋ η αγωνιστική, αυτογνωσιακή πορεία 

ζωή̋ του ατόμου, ω̋ καλλιτεχνούντο̋ και φιλοσοφούντο̋ υποκειμένου, lato sensu, 

αποτελεί, κατά το Νίτσε, την πεμπτουσία κάθε παιδευτική̋ διαδικασία̋ που στοχεύει 

στην οντολογική πρόοδο ∙ στη μεγαλοφυΐα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

352. Jackson, Liz: “Nietzsche and the paradox of postmodern education”, in: 38 Philosophical Studies in 
Education (2007), 51-9, p.55.  
353. Νίτσε: Γέννηση, σελ. 64. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ορισμό̋ του αγώνα. Ω̋ αρχή του επιλόγου, κρίθηκε σκόπιμο, να δοθεί ένα̋ 

κεντρικό̋ ορισμό̋ του αγώνα,  ω̋ κατακλείδα τη̋ ανάλυση̋ που επιχειρήθηκε στην 

παρούσα εργασία, με βάση πάντα τη φιλοσοφία του Νίτσε, γεγονό̋, που θα βοηθήσει 

στην τεκμηρίωση και στην κατανόηση των επιμέρου̋ συσχετισμών και 

συμπερασμάτων. Έτσι, ο αγώνα̋ ορίζεται, ω̋ η δυνατότητα παρουσία̋ στην 

εμφάνεια του εγγενού̋ ενστικτικού υλικού, κατ’ επέκταση τη̋ ίδια̋ τη̋ φύση̋, με την 

ολέθρια διάστασή τη̋ ορισμένη-οριοθετημένη υπό τον «έλεγχο» των μορφών και τη 

δημιουργική τη̋ πλευρά εξαιρετικά εντεινόμενη, λόγω ακριβώ̋ τη̋ ενεργητική̋ 

σύμπραξη̋ μεταξύ του παραγωγικού και του δυναμικά απεριόριστου καταστροφικού 

στοιχείου.
354

 Η δράση του αγώνα και μόνο, μπορεί να οδηγήσει στα  υψηλά 

οντολογικά - πνευματικά πρότυπα τη̋ μεγαλοφυΐα̋, εκπληρώνοντα̋ έτσι το 

νομοτελειακό «αίτημα» τη̋ φύση̋ για αναζήτηση των ορίων τη̋ σε ανθρώπινο 

επίπεδο, καθώ̋, μόνο εντό̋ τη̋ προνομιακή̋ αγωνιστική̋ συνθήκη̋ παρέχεται η 

προοπτική αξιοποίηση̋ του υπαρξιακού δυναμικού στην ολότητα και στην 

πληρότητα τη̋ έντασή̋ του  (φάσμα γένεση̋-ολέθρου).  

Ο αγώνα̋ ω̋ κοσμική αρχή. Με αφετηρία την παραπάνω προσέγγιση του 

αγώνα, θεωρήθηκε, κατ’ αρχά̋, πω̋ το αγωνίζεσθαι κατά το Νίτσε, υφίσταται ω̋ 

δομικό στοιχείο κάθε γίγνεσθαι, όπου συγκρούονται αενάω̋ αντιτιθέμενε̋ δυνάμει̋, 

άρα και του ευρύτερου κοσμικού γίγνεσθαι.
355

 Επίση̋, σύμφωνα με τη νιτσεϊκή 

                                                 

354. Λαμπρέλλη̋: Nietzsche, σ.236 &  Rosenberg: “Nietzsche”,p.275 & Acampora: “Wisdom”, p.207 & 

210. 
355.Εμπεδοκλή̋, Αποσπάσματα-Περί Φύσεω̋, 17.1-13 & Νίτσε: Χρόνια, σελ. 135 & Ηράκλειτο̋, 

Αποσπάσματα, DK 53: Ο Εμπεδοκλή̋ ερμηνεύει την αέναη γένεση και φθορά-τη διαμάχη των 
αντίθετων κοσμικών δυνάμεων-με την εναλλασσόμενη δράση τη̋ Αγάπη̋ (Φιλότητα) και τη̋ 

Φιλονικία̋ (Νείκο̋): «..άλλοτε μεν Φιλότητι συνερχόμεν’ ει̋ εν άπαντα, άλλοτε δ’ αυ διχ’ έκαστα  
φορεύμενα Νείκεο̋ έχθει» (...η Αγάπη ενώνει τα πράγματα και τα κάνει ένα, κι άλλοτε η έχθρα τη̋ 

Φιλονικία̋ τα χωρίζει). Ο Νίτσε σχολιάζει-συμπλέοντα̋ επί τη̋ ουσία̋ όσον αφορά την αΐδιο 

δυναμική παρουσία του κοσμογονικού αγώνα-, την άποψη του Εμπεδοκλή: «Το συμπέρασμα είναι πω̋ 
αν φανταστούμε τη φιλία  ω̋ τη μόνη ενεργητική δύναμη, ύστερα από μια σύντομη ταυτόχρονη κίνηση 
όλα ακινητούν ξανά. Αν φανταστούμε το νείκο̋ ω̋ τη μόνη δραστική δύναμη, ύστερα από έναν απόλυτο 
χωρισμό όλα θα ξαναγυρίσουν στην ακινησία. Πρέπει λοιπόν οι δύο βασικέ̋ αρχέ̋ να βρίσκονται σε 
πάλη. Προσεγγίζει στο σημείο τούτο τον Ηράκλειτο που υμνούσε τον πόλεμο ω̋ των πάντων πατέρα».  
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τοποθέτηση-πω̋ ο κόσμο̋ είναι ένα έργο τέχνη̋- η ύπαρξη, άρα και ο αγώνα̋, 

θεώνται υπό αισθητικό πρίσμα, σε μια άμεση ενεργητική σχέση με το ον, στο οποίο 

αποτείνονται, επι-κοινωνώντα̋ την κοινή του̋ ουσία,  συγκινώντα̋ το τόσο 

εσωτερικά, όσο και εξωτερικά. Για το Νίτσε, η κορυφαία εκδήλωση τη̋ τέχνη̋, η 

αττική τραγωδία, επιτρέπει στον άνθρωπο να βιώσει τα ενδότερα τη̋ ύπαρξη̋, χάρη 

στην καλλιτεχνική δράση του αγώνα εντό̋ τη̋, όπου τα πρωτόγονα και φοβερά 

ένστικτα, αγωνίζονται με το αρμονικό και το γαλήνιο, αποκτώντα̋ τελικώ̋, επί 

σκηνή̋, μορφική υπόσταση ω̋ μουσική και χορό̋. Επιτυγχάνεται, κατ’ αυτό τον 

τρόπο να συγκρατηθεί το καταστροφικό και να ενταθεί το συγκινησιακό στοιχείο του 

τραγικού.
356

 Έτσι, καταλήξαμε στο συμπέρασμα πω̋ ύπαρξη, αγώνα̋, τέχνη και ον, 

διαλέγονται δημιουργικά, καλλιτεχνικά, σε μια απόλυτα φυσική συνθήκη άπειρων 

δυνατοτήτων και αλληλεπιδράσεων.
357

    

Αποστολή και δράση του αγώνα. Η αποστολή του αγώνα, σύμφωνα με το 

Νίτσε, είναι να οδηγήσει στην παραγωγή ανώτερων οντολογικών προτύπων, των 

μεγαλοφυϊών. Αυτό, για το Νίτσε, μπορεί να επιτευχθεί εντό̋ του κράτου̋. Έτσι, η 

φύση, προκειμένου να διασφαλίσει την όλη αγωνιστική πορεία μέχρι την τελική τη̋ 

στόχευση, μορφοποιεί το πρωτογενέ̋ πολεμικό ένστικτο μέσα στην κοινωνία, σε 

κράτο̋,
358

 ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν εντό̋ του οι μεγαλοφυΐε̋, διά του 

αγώνα, σε θεσμοθετημένε̋ (εκπαίδευση-αθλητισμό̋) και μη εκδηλώσει̋ 

(καθημερινό̋ ανταγωνισμό̋ μεταξύ τεχνιτών, επαγγελματιών, κ.ά ). Η ορμή που 

υπάρχει στον άνθρωπο για πόλεμο, είναι αναγκαίο να ξεσπάσει σε μάχε̋, όμω̋, κατά 

τι̋ περιόδου̋ ειρήνη̋, όπω̋ μα̋ λέει ο Νίτσε, μορφοποιείται σε τάση για δημιουργία 

κράτου̋, στα πλαίσια του οποίου όλοι οι πολίτε̋ αγωνίζονται σε κάθε τομέα τη̋ 

δραστηριότητά̋ του̋, προσφέροντα̋, ο καθένα̋ στο μέτρο του δυνατού, ασυνείδητα, 

την «οφειλόμενη» προ̋ τη φύση ενέργεια και ώθηση, προκειμένου κι αυτή με τη 

σειρά τη̋ να μεγαλουργήσει γνωρίζοντα̋, τι̋ σε ανθρώπινο επίπεδο δυνατότητέ̋ τη̋. 

Ο αγώνα̋ λοιπόν, κατά το Νίτσε, όπω̋ και στην τέχνη, διά τη̋ μορφή̋, τρέπει και 

αμβλύνει το ασυγκράτητο επιθετικό σθένο̋, αυτή τη φορά σε κράτο̋, δικαιώνοντα̋ 

                                                                                                                                            

 

356. Νίτσε: Κείμενα, σελ.239.  
357. Wilson, T. (2005). Nietzsche’s early political thinking: “Homer on competition”.  Minerva - An 

Internet Journal of Philosophy Vol. 9. www.ul.ie &  Cox: Nietzsche,  p.233 & 245. 
358. Νίτσε: Κείμενα, σελ. 98. 
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και πάλι, τον ενδότερο οντολογικό ρόλο του αγωνίζεσθαι.     

 Ο αγώνα̋ σύμφωνα με το Νίτσε, προϋποτίθεται όλων των δραστηριοτήτων 

και διατρέχει ω̋ υπαρξιακό στοιχείο, με συγκεκριμένη λειτουργία και αποστολή, 

τόσο την τέχνη, όσο και το κράτο̋. Επί τη̋ ουσία̋, η καλλιτεχνική μορφοποίηση του 

ενστίκτου τη̋ μάχη̋, επιτυγχάνεται αγωνιστικά στην τέχνη, ενώ η πολιτική 

μορφοποίηση τη̋ ορμή̋ αυτή̋ του πολέμου είναι το κράτο̋. Τέχνη και κράτο̋ 

πραγματώνουν τον αγώνα, αλλά και αποκτούν υπόσταση χάρη στον ίδιο, ο οποίο̋ με 

τα σειρά του, παράγει έργα εντό̋ του̋, και ανα - παράγεται διαρκώ̋ διά των έργων 

αυτών, εφόσον είναι φυσικά προορισμένο̋ να γίγνεται και ο ίδιο̋ συνεχώ̋ (γι’ αυτό 

και οι αρχαίοι Έλληνε̋ ασυνείδητα δε σταματούσαν να ανταγωνίζονται ο ένα̋ τον 

άλλο), σε μια ατελεύτητα δημιουργική συνθήκη που επιδιώκει την οντολογική 

εξύψωση.  

  Το αγωνίζεσθαι στον αθλητισμό και στην εκπαίδευση. Η πρόοδο̋ αυτή του 

όντο̋ συσχετίστηκε ειδικότερα με δύο πεδία τη̋ ανθρώπινη̋ δραστηριότητα̋, τον 

αθλητισμό και την εκπαίδευση, τα οποία  έχουν ιδιαιτέρα σημαντικό ρόλο εντό̋ τη̋ 

κρατική̋ κοινωνία̋, εξαιτία̋ τη̋ αγωνιστική̋ και συνάμα παιδευτική̋ δυναμική̋ που 

ενυπάρχει στο γενετικό του̋ κώδικα. Ο αθλητισμό̋ και η εκπαίδευση δεν μπορούν να 

νοηθούν εκτό̋ αγωνίζεσθαι, καθώ̋ ο αγώνα̋ αποτελεί, όπω̋ έχει αναφερθεί, 

προϋπόθεση ύπαρξη̋, αλλά και κινητήριο δύναμη και των δύο.
359

 Τόσο  στον 

αθλητισμό, όσο και στην εκπαίδευση, οι συμμετέχοντε̋, λαμβάνουν μέρο̋ σε έναν 

μεταξύ του̋ αγώνα, που σε επίπεδο φαινομένων στοχεύει σε επιδόσει̋, ενώ η 

βαθύτερη στόχευση του είναι η κατά Νίτσε οντολογική αποστολή του αγώνα - η 

μεγαλοφυΐα - όπω̋ άλλωστε με σαφήνεια μα̋ αναφέρει και ο ίδιο̋ ο Γερμανό̋ 

φιλόσοφο̋.
360

 Ο αθλητισμό̋, με τη μορφή τη̋ φυσική αγωγή̋ και του σχολικού 

αθλητισμού, ελήφθη υπόψη ω̋ αναπόσπαστο μέρο̋ τη̋ εκπαιδευτική̋ διαδικασία̋,
361

 

καθώ̋ εμφανίζει όλα εκείνα τα στοιχεία-ανάπτυξη ικανοτήτων-καλλιέργεια γνώσεων-

απόκτηση δεξιοτήτων-μεταλαμπάδευση αξιών-,που συνιστούν την παιδευτική πράξη. 

Ω̋ εκ τούτου, εκπαίδευση και αθλητισμό̋, διαθέτουν κοινή αγωνιστική και 

παιδευτική δομή, γεγονό̋, που κατευθύνει στο συμπέρασμα, πω̋ η κατά Νίτσε 

                                                 

359. Νίτσε: Φιλοσοφία, σελ. 16. & Νίτσε: Κείμενα, 115. 
360. Νίτσε: Κείμενα, σελ.99,114-5 & 240.  
361. Παπαϊωάννου: Φυσική  Αγωγή, σελ.13 & Σταμίρη̋: Κοινωνιολογία, σελ. 77-8. 
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οντολογική – αισθητική ανάλυση, αλλά πρωτίστω̋ η νιτσεϊκή στόχευση του αγώνα 

(μεγαλοφυΐα), ισχύει  και για τι̋ δύο αυτέ̋ δραστηριότητε̋.    

Ο «αθλητισμό̋ τη̋ υπερβολή̋» και η φύση του αγώνα. Όσον αφορά τον 

αθλητισμό, κρίθηκε αναγκαία, η διαφοροποίηση του αγωνιστικού, επαγγελματικού 

αθλητισμού και πρωταθλητισμού,
362

 από τα άλλα είδη,  για του̋ εξή̋ λόγου̋: α) στον 

επαγγελματικό αθλητισμό δεν υφίσταται επί τη̋ ουσία̋ το παιδευτικό - αγωγικό 

στοιχείο, παρά μόνο σε επίπεδο τεχνική̋ εξειδίκευση̋, και β) εμφανίζονται 

αλλοιώσει̋ στην παρουσία, λειτουργία και αποστολή του κατά Νίτσε αγωνίζεσθαι, 

ουσιαστικά δηλαδή, μιλούμε για μία δραστηριότητα, που τείνει να γίνει παρά φύσει, 

με τι̋ ανάλογε̋ συνέπειε̋.
363

         

 Έτσι, επισημάνθηκε η στρεβλή λειτουργία του επαγγελματικού 

αθλητισμού,
364

 πρωτίστω̋ οντολογικά, και ακολούθω̋ στι̋ επιφαινόμενε̋ ηθικέ̋, 

ψυχολογικέ̋ ή άλλε̋ εκδηλώσει̋ τη̋, κάτι που φαντάζει αδιανόητο, με δεδομένο πω̋ 

ο αγώνα̋ σύμφωνα με το Νίτσε, αποτελεί την ακραιφνέστερη ίσω̋ φυσική 

διαδικασία. Ακριβώ̋ όμω̋, ο άνθρωπο̋, είναι εφοδιασμένο̋ εσωτερικά με την 

ελευθερία ή αυτονομία τη̋ βούληση̋,
365

 δηλαδή, με τη δυνατότητα να δρα, στο 

μέτρο του δυνατού, εκτό̋ τη̋ κοσμική̋ αιτιότητα̋, ακόμα και ενάντια στι̋ σύμφυτε̋ 

προδιαθέσει̋ του, παρά το γεγονό̋ πω̋ αποτελεί μέρο̋ τη̋ φύση̋. Έτσι, στην 

περίπτωση του κατ’ επάγγελμα αθλητισμού και πρωταθλητισμού, η προσπάθεια του 

ατόμου να επιτύχει το υπερβολικό, να ξεπεράσει καταχρηστικά την ίδια τη φύση 

(του),
366

 θυσιάζοντα̋ την υψηλών προδιαγραφών ουσία του στο βωμό μια̋ επιτυχία̋ 

στο επίπεδο του πραγματικού των φαινομένων και μόνο, μα̋ οδηγεί στο συμπέρασμα 

πω̋ η παραπάνω συνθήκη συνιστά εκτροπή από την οντολογική πορεία του αγώνα. 

 Η πρακτική του επαγγελματικού αθλητισμού και του πρωταθλητισμού, 

πραγματώνει τον υπαρξιακό μετεωρισμό του σύγχρονου ανθρώπου, που αδυνατεί, 

λόγω τη̋ ανορθόδοξη̋ χρήση̋ τη̋ βούληση̋ του, να συμπλεύσει  με την ενδότερη 

υπαρξιακή του τάση, η οποία τον καλεί να βιώσει την πραγματικότητα του είναι του, 

την αληθινή του οντολογική του κατάσταση και προοπτική, που περιλαμβάνει στον 

                                                 

362. Σταμίρη̋:  Κοινωνιολογία, σελ. 77.  
363. Reynolds: “ Exploration”, p.53. 
364. Μουρατίδη̋: Ιστορία, σελ.334 & Σταμίρη̋,  Κοινωνιολογία, σελ.86.  
365. Πελεγρίνη̋: Λεξικό, σελ. 118. 
366. Reynolds,: “Exploration”, p.51-2 & Smith: “Influences”, p.188. 
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πυρήνα τη̋, τον κατά Νίτσε αγώνα. Έτσι, το άτομο «εφευρίσκει» διαρκώ̋, 

ασυνείδητα, επιφανειακού τύπου επιθυμίε̋ (σχετικέ̋ πάντα με κέρδο̋ και εξουσία – 

μέγιστη απόλαυση), προκειμένου να υποκαταστήσει ή και να «διασκεδάσει», την 

απώλεια τη̋ φυσική̋ του διαδρομή̋. Ενώ λοιπόν,  από τη μια στον αγώνα το ακραία 

επιθετικό σθένο̋, χαλιναγωγείται μορφοποιούμενο δίνοντα̋ την απαραίτητη διέξοδο, 

αλλά και ώθηση στη δημιουργικότητα, από την άλλη, στον επαγγελματικό αθλητισμό 

και πρωταθλητισμό, η καταστροφική ορμή ενδύεται τη μάσκα τη̋ πολιτισμένη̋ 

επίφαση̋ του εξελιγμένου,
367

  καθώ̋, επισήμω̋ στοχεύει στη διαρκή βελτίωση του 

αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα, ουσιαστικά όμω̋ δεν πρόκειται για κάτι άλλο, παρά 

για την μετατροπή τη̋ τάση̋ για όλεθρο, στο πάθο̋ τη̋ κυριάρχηση̋ επί των άλλων 

και τη̋ απόκτηση̋ πραγμάτων. Αυτό γίνεται κατανοητό, εφόσον σ’ αυτή τη μορφή 

αθλητισμού και πρωταθλητισμού, τα πάντα κινούνται γύρω από τι̋ υλικέ̋ απολαβέ̋- 

που συνοδεύονται από δύναμη εξουσία̋-οι οποίε̋ ακολούθω̋ θα οδηγήσουν σε 

καινούργιε̋ επιτυχημένε̋ προσπάθειε̋ κτήση̋ αγαθών με ανάλογε̋ υπερισχύσει̋ 

κ.ο.κ. Μιλούμε δηλαδή για μία ανθρώπινη δράση, η οποία απέχει από την οντολογικά 

– αισθητικά προσανατολισμένη και «υποστηριζόμενη» από συστήματα αξιών και 

ιδανικών, πρακτική του νιτσεϊκού αγώνα, η οποία έχει άλλωστε και πνευματική̋ 

ποιότητα̋ στόχευση. 

Η δυνατότητα τη̋ μεγαλοφυΐα̋. Η παραγωγή μεγαλοφυΐα̋, εντό̋ του πεδίου 

του «υγιού̋» ανταγωνιστικού  αθλητισμού, θεωρήθηκε δυνατή με βάση την ολιστική 

προσέγγιση του αθλητισμού, όπου σώμα και πνεύμα αποτελούν μια διαλεκτική 

ενότητα, η οποία δέχεται ω̋ ολότητα τι̋ επιδράσει̋ μια̋ αθλητική̋ 

δραστηριότητα̋.
368

 Έτσι, το πνευματικό στοιχείο δε διαχωρίζεται από το σωματικό, 

γεγονό̋, που επιτρέπει στην άθληση να αποτελέσει, ω̋ αγωνιστικό στάδιο,  έναν 

χώρο παραγωγή̋ μεγαλοφυϊών. Λαμβάνοντα̋ όμω̋ υπόψη ακόμα και την περίπτωση, 

όπου στον αθλητισμό, λανθασμένα, προκρίνεται το σώμα ω̋ ο βασικό̋ δέκτη̋ των 

επενεργειών τη̋ άσκηση̋, καταλήξαμε στο συμπέρασμα, με στήριγμα τη θεωρία τη̋ 

πολλαπλή̋ νοημοσύνη̋ του Gardner, Howard,
369

 πω̋ και εδώ μπορούν να 

καλλιεργηθούν ανώτεροι πνευματικά τύποι, καθώ̋ η επιτυχία τη̋ καλλιέργεια̋ του 

                                                 

367. Russell: “Sport”, p.355& 364 & Donahue : “Winning”, p.532. 
368. Kretchmar : Philosophy, p. 109.   
369. Gardner: Frames, p.14 Gardner, Frames, p. 60-61 & Gardner: Intelligence, p.41-3 & 47. &  

Gardner: Intelligences, p.228.   
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διανοητικού δυναμικού, όπω̋ και κάθε άλλου, αφορά κυρίω̋, τον ιδιαίτερο τρόπο 

διδασκαλία̋ που πρέπει να επιλεγεί για τον καθένα. Δηλαδή, δεν έχει σημασία το 

αντικείμενο τη̋ διδασκαλία̋, αλλά ο τρόπο̋ που μαθαίνει ο καθένα̋. Ω̋ εκ τούτου, 

μέσω τη̋ ανάπτυξη̋ τη̋ σωματική̋ νοημοσύνη̋,
370

 εφόσον αυτό το είδο̋ 

νοημοσύνη̋ προκρίνεται σε μία σωματική άσκηση, είναι δυνατό να επιτευχθούν 

προσαρμογέ̋ σε όλο το πλέγμα των ικανοτήτων του ατόμου, άρα και σε πνευματικό 

επίπεδο, αρκεί να υπάρξει σωστό̋ σχεδιασμό̋ και κατάλληλη στόχευση ενό̋ 

προγράμματο̋, που θα βασιστεί στην ατομική ιδιοσυγκρασία του ασκούμενου.  

Η εμπειρία τη̋ ύπαρξη̋ στην εκπαίδευση. Η πρακτική διαδικασία τη̋ 

εκπαίδευση̋, σύμφωνα με το Νίτσε, πρέπει να είναι προσανατολισμένη στη 

δημιουργία μεγαλοφυϊών, καθώ̋ αυτή είναι και η απόλυτη αποστολή τη̋.
371

 Αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μία βιωματικού τύπου διδασκαλία και μάθηση, 

καθώ̋ η ουσία τη̋ κάθε παιδευτική̋ διαδικασία̋ είναι η κατά φύσιν γνώση, η 

εμπειρία τη̋ ίδια̋ τη̋ ζωή̋, την οποία καλείται ο άνθρωπο̋ να ανακαλύψει, όντα̋ ο 

ίδιο̋ κομμάτι τη̋. Πρέπει δηλαδή το άτομο να αναζητήσει τη συνολική γνώση, που 

ξεκινά και καταλήγει στην επίγνωση τη̋ ίδια̋, τη̋ αυθεντική̋ του ύπαρξη̋. Έτσι, για 

το Νίτσε, η εκπαίδευση εντάσσεται στο οντολογικό – αισθητικό πλαίσιο θέαση̋ του 

κόσμου, όπου προάγεται η  αγωνιστική,  καλλιτεχνική-φιλοσοφική δημιουργία, αφού 

πρόκειται σαφώ̋ για τη φυσική επιλογή τη̋ διδασκαλία̋ και τη̋ μάθηση̋ τη̋ ζωή̋, 

ω̋ έργου τέχνη̋,  μέσω τη̋ αυτογνωσία̋ του ίδιου του ατόμου.
372

 Ασφαλιστική 

δικλείδα στο όλο εγχείρημα αποτελεί η παρουσία του αγωνίζεσθαι, καθώ̋ αυτό είναι 

που εξασφαλίζει, εκτό̋ των άλλων, την πορεία προ̋ την μεγαλοφυΐα.   

Ερευνητικέ̋ προοπτικέ̋. Η διαφορετική ανάλυση, υπό το πρίσμα τη̋ 

οντολογία̋ και τη̋ αισθητική̋, εκτό̋ των ευρέω̋ αποδεκτών προσεγγίσεων, 

ιστορικών, ηθικών, κοινωνικών, ψυχολογικών, εθνολογικών, κ.ά, τη̋ έννοια̋ και τη̋ 

πρακτική̋ του αγώνα, από το Νίτσε, δίνει μια ξεχωριστή προοπτική στην ερμηνεία 

του αγωνιστικού πλαισίου τη̋ ανθρώπινη̋ δραστηριότητα̋ εν γένει και ειδικότερα 

του αθλητισμού και τη̋ εκπαίδευση̋. Έτσι, το αγωνίζεσθαι, το οποίο μέσω των 

                                                 

370. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ζήκα̋, Γεώργιο̋., Παπαλεοντίου Μαρία, Πολλαπλή νοημοσύνη - 

Μεταφράσει̋ άρθρων. Ημερομηνία ανάκτηση̋: 5-11-2009.  
 http//:www.enallax.com/exams/arthra/intelligence.doc        
371.  Nietzsche: Schopenhauer, p.59-82. 
372. Νίτσε: Επιστήμη, σελ.163 & Hillesheim: “Suffering”, p.171.  
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εκφάνσεών του, του ανταγωνισμού, του συναγωνισμού και τη̋ άμιλλα̋, ελέγχει το 

υπέρμετρα επιθετικό και ταυτόχρονα ωθεί το σθεναρά δημιουργικό στοχεύοντα̋ 

ψηλά, μπορεί, με βάση τα προηγούμενα να ανοίξει το δρόμο για μια άλλου τύπου, 

κατά περίπτωση, ερμηνεία και διεξοδικότερη ανάλυση ανθρώπινων δράσεων και 

φαινομένων (π.χ. κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων που σχετίζονται με τον 

αθλητισμό, μορφέ̋ εκδήλωση̋ τη̋ φίλαθλη̋ ιδιότητα̋-ένα̋ διαφορετικό̋ αγώνα̋-

κ.ά) ή ειδικότερε̋ προσεγγίσει̋ επιμέρου̋ δραστηριοτήτων ή και κατηγοριών αυτών.

 Για παράδειγμα, θα προκαλούσε το ερευνητικό ενδιαφέρον μια μελέτη τη̋ 

ιδιαίτερη̋ λειτουργία̋ του κατά Νίτσε αγώνα σε κατηγορίε̋ αθλημάτων (π.χ. 

ομαδικά) ή ορισμένα αθλήματα (π.χ. στίβο̋)  και τη σύγκριση αυτών με άλλα (π.χ. 

πυγμαχία ή κατηγορία ατομικών αθλημάτων). Ακόμα, η ανάλυση του νιτσεϊκού 

αγώνα γενικά, αλλά και πιο συγκεκριμένα στον αθλητισμό και στην εκπαίδευση, 

μπορεί να ανοίξει νέου̋ δρόμου̋, όχι μόνο φιλοσοφικών προσεγγίσεων, αλλά και 

δημιουργία̋ σχέσεων αλληλεπίδραση̋ με άλλου̋ τομεί̋ τη̋ γνώση̋ όπω̋ για 

παράδειγμα την ψυχολογία (αθλητική - σχολική), και την παιδαγωγική, όπου μπορούν 

να επιχειρηθούν εκατέρωθεν προσαρμογέ̋, συγκρίσει̋, να επισημανθούν συγκλίσει̋ 

και αποκλίσει̋ θεωριών, με σκοπό την τελική διαμόρφωση ενό̋ πρότυπου 

θεωρητικού μοντέλου, που θα έχει εναργέ̋ φιλοσοφικό υπόβαθρο και θα καταλήξει 

σε σαφή ψυχολογικά  και παιδαγωγικά συμπεράσματα.      

Φιλοσοφία: αγώνα̋, θεωρία και πράξη. Τέλο̋, αξίζει να αναφερθεί, πω̋ η 

θεωρία του Νίτσε για τον αγώνα, όπω̋ και κάθε διανοητικό εγχείρημα ή φιλοσοφικό̋ 

στοχασμό̋, αποτελεί μια πνευματική δυνατότητα, η οποία προ(σ)καλεί στην 

αναζήτηση τρόπων πρακτική̋ αξιοποίησή̋ τη̋, παρέχοντα̋ άπειρε̋ προοπτικέ̋, 

καθώ̋, λόγω του ότι οι φιλοσοφικέ̋ θέσει̋ (τη̋ τάξη̋ τη̋ νιτσεϊκή̋ σκέψη̋, αλλά 

και γενικότερα) υπέρκεινται του στενού πλαισίου συμβατικών κανόνων, νόμων και 

στερεοτύπων, χωρί̋ να του̋ καταργούν, μπορούν να προσαρμοστούν ή και να  

«χρησιμοποιηθούν», σε ένα ευρύ πεδίο τη̋ πραγματικότητα̋ ή αλλιώ̋ του κοινώ̋ 

εννοούμενου ω̋ πραγματικού. Εξάλλου, ο μελετητή̋ σε μια τέτοια φιλοσοφική 

πορεία, συλλέγει ερεθίσματα και στηρίζεται σε ερείσματα, τόσο από την 

εξωτερικότητα, όσο και από την εσωτερικότητα. Σίγουρα,  τόσο η έκταση, όσο και το 

βάθο̋ μια̋ φιλοσοφική̋ σκέψη̋, μπορεί στο χώρο τη̋ θεωρία̋ μια̋ εφαρμοσμένη̋ 

επιστήμη̋ να θεωρηθούν όχι απολύτω̋ αναγκαία στο βαθμό που πιθανά δεν 

αποτελούν πλήρω̋ και άμεσα εφαρμόσιμη γνώση. Όμω̋ κάτι τέτοιο για τη 
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φιλοσοφική έρευνα δεν ισχύει, από τη στιγμή που το αντικείμενο τη̋ μελέτη̋ 

ουσιαστικά δεν είναι ο άνθρωπο̋ ω̋ στατιστική μονάδα (κάτι που ασφαλώ̋ είναι 

χρήσιμο σε άλλε̋ περιπτώσει̋), αλλά η ατομική του μοναδικότητα στι̋ άπειρε̋ 

δυνατέ̋ τη̋ εμφανίσει̋.        

 Έτσι, η κάθε ανθρώπινη οντότητα ξεχωριστά, συνδέεται, ω̋ μέρο̋ με το όλον, 

δηλαδή, είτε με την απόλυτη καθολικότητα τη̋ φύση̋, είτε έχει τη δυνατότητα 

μεταφυσική̋ παρουσία̋ στον απεριόριστο χώρο του υπερβατικού. Άλλωστε, το 

στοιχείο τη̋ ιδιαίτερη̋ και μοναδική̋, λογική̋ και πνευματική̋ ικανότητα̋, την 

οποία διαθέτει ο άνθρωπο̋, γενικά ω̋ είδο̋, τον καθιστούν ξεχωριστό στο σύνολο 

τη̋ φύση̋, αλλά και ω̋ επιμέρου̋ ύπαρξη,  σε σχέση με του̋ άλλου̋ συνανθρώπου̋ 

του. Ακριβώ̋ αυτή η ανθρώπινη, κυρίω̋ πνευματική διάσταση, είναι που «επιβάλλει» 

τον ευρύ, φιλοσοφικό, δυναμικό στοχασμό, αλλά και την ανάλογη πρακτική, που δεν 

επιδιώκει τη θέσπιση νόμων ή κανόνων, αλλά την αέναη παραγωγή και προαγωγή τη̋ 

σκέψη̋ προ̋ όφελο̋ τη̋ πράξη̋, λαμβάνοντα̋ υπόψη την πολλαπλότητα του 

ατομικού (άνθρωπο̋) σε συνδυασμό με το καθόλου του ενιαίου.   

 Μια φιλοσοφικού τύπου εργασία λοιπόν, για παράδειγμα για την αθλητική 

άμιλλα, η οποία (εργασία) προσεγγίζει την έννοια (τη̋ άμιλλα̋) στοχαστικά, με 

διάθεση πνευματική̋ αναζήτηση̋, είναι απολύτω̋ και συγκεκριμένα συνδεδεμένη με 

την κοινώ̋ αποδεκτή πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει, καθώ̋, η φιλοσοφική έρευνα, 

αφενό̋, μπορεί να είναι εμπνευσμένη από το παράδειγμα ενό̋ αθλητή και των 

πράξεων του, αφετέρου, ακολούθω̋, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα συμπεράσματά 

τη̋, ω̋ ερεθίσματα-προτάσει̋ διαμόρφωση̋ ενδεδειγμένων τρόπων αθλητική̋ και 

αγωνιστική̋ συμπεριφορά̋. Καθίσταται λοιπόν σαφέ̋, πω̋ στόχο̋ τη̋ φιλοσοφική̋ 

έρευνα̋ στη φυσική αγωγή, είναι, μέσα από το συγκερασμό των υψηλότερων 

νοητικών και πνευματικών λειτουργιών του ανθρώπου, να εμπλουτιστεί όχι μόνο το 

επίπεδο τη̋ πραγματικότητά̋ του, αλλά πρωτίστω̋, να διανοιχθεί ο ορίζοντα̋ των 

δυνατοτήτων του. Εξάλλου, έτσι μπορούν να γίνουν και οι ανάλογε̋ συσχετίσει̋  με 

το φάσμα των άλλων ανθρωπιστικών επιστημών (ψυχολογία, κοινωνιολογία, ιστορία, 

κ.ά).           

 Ομοίω̋ και ο Νίτσε, οδηγήθηκε στην περί του αγώνα θεωρία του, μελετώντα̋ 

τη ζωή των αρχαίων Ελλήνων, αλλά και των συγχρόνων του, τροφοδοτώντα̋ έτσι τη 

στοχαστική του διάθεση και ενεργοποιώντα̋ την αυτο-ενδοσκοπική και ερευνητική 

του ικανότητα, προκειμένου να προχωρήσει στη σύνθεση ενό̋ μοντέλου σκέψη̋, όχι 
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τόσο με την έννοια τη̋ κατακτημένη̋ ή κατοχυρωμένη̋ γνώση̋-παρά το 

αδιαμφισβήτητο γεγονό̋ πω̋ στηρίζεται σε ιστορικά δεδομένα, αλλά και σε 

κοινωνικέ̋, πολιτικέ̋ και ψυχολογικέ̋ αναλύσει̋-όσο με την προοπτική δημιουργία̋ 

ενό̋ εφαλτηρίου για περαιτέρω αναζήτηση. Η διαφοροποίηση ή και επέκταση ενό̋ 

φιλοσοφικού πλαισίου, όπω̋ και η  προσαρμογή και εφαρμογή του, εναπόκειται στο 

συνδυασμό δημιουργικότητα̋ και πρακτικότητα̋ του ατόμου ή των ατόμων που θα 

επιλέξουν να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο πνευματικό δυναμικό. Αυτό είναι και 

πρέπει να είναι το ζητούμενο τη̋ φιλοσοφική̋ έρευνα̋: η σκέψη που θα 

τροφοδοτήσει την πράξη και η πράξη που θα ωθήσει τη σκέψη.    
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αρχαίοι συγγραφεί̋ 

Αριστοτέλη̋, Ρητορική. 

Αριστοτέλη̋, Ηθικά Νικομάχεια. 

Αριστοτέλη̋, Πολιτικά.  

Γαληνό̋, Υγιεινά. 

Διογένη̋ Λαέρτιο̋, Βίων και γνωμών των εν φιλοσοφίαι ευδοκιμησάντων. 

Εμπεδοκλή̋, Αποσπάσματα-Περί φύσεω̋. 

Ηράκλειτο̋, Αποσπάσματα. 

Ησίοδο̋, Θεογονία. 

Ησίοδο̋, Έργα και Ημέραι.  

Ηρόδοτο̋,  Ιστορίαι. 

Θουκυδίδη̋, Ιστορία. 

Ιπποκράτη̋, Αφορισμοί. 

Ισοκράτη̋, Περί Αντιδόσεω̋. 

Λουκιανό̋, Ανάχαρσι̋.  

Ξενοφώντα̋, Απομνημονεύματα. 

Όμηρο̋, Ιλιάδα. 

Παυσανία̋, Ελλάδο̋ περιήγησι̋. 

Πλάτων, Πρωταγόρα̋. 

Πλάτων, Νόμοι. 

Πλάτων, Πολιτεία. 

Πλούταρχο̋, Βίοι παράλληλοι, Θεμιστοκλή̋.  

Πλούταρχο̋, Βίοι  Παράλληλοι, Περικλή̋. 
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