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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΜΙΛΛΑ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η σύγχρονη εποχή έχει χαρακτηριστεί εποχή ριζικά αναθεωρητική, καθαρά 

αντιπαραδοσιακή και αυτό γιατί αξίες που άντεξαν επί αιώνες, στις μέρες μας 

διέρχονται κρίση. Δείγμα αυτής είναι η έλλειψη άμιλλας. 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ 

Άμιλλα είναι ο ευγενής- θεμιτός ανταγωνισμός και η καλοπροαίρετη 

προσπάθεια για διάκριση και υπεροχή. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Από την αρχαία Ελλάδα ήταν γνωστή η έννοια της «άμιλλας». Ο Όμηρος: «Αιειν 

αριστεύειν», ο Αριστοτέλης : «όταν υπάρχει άμιλλα, υπάρχει και νίκη», οι τρεις 

τραγικοί ποιητές προώθησαν το πνεύμα της άμιλλας καθώς αμιλλώμενοι 

προσέφεραν το θησαυρό των δραμάτων τους, Ολυμπιακοί Αγώνες: προήγαγαν 

το πνεύμα της άμιλλας με το «δέκαθλον» και το εξύψωσαν με την προσφορα του 

δάφνινου στεφανιού στον νικητή. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

o Ανθρωπιστική παιδεία 

o Δημοκρατικό πολίτευμα 

o Αυτοκριτική, αυτογνωσία, αυτοσεβασμός, αξιοπρέπεια, υπομονή, 

επιμονή, αισιοδοξία και αγωνιστικότητα 

 

ΑΞΙΑ ΑΜΙΛΛΑΣ-ΑΙΤΙΑ 

o Αποτελεί κινητήρια δύναμη που αφυπνίζει όλες τις ικανότητες του 

ατόμου. Συντελεί στην ηθικοποίηση και την εξημέρωση της ζωής. 

o Σχολείο και Οικογένεια: διευρύνει το πνεύμα, οξύνει την κρίση, 

κινητοποιεί νοητικές λειτουργίες, καλλιεργεί τον προβληματισμό. 

o Συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση του ατόμου- καλλιεργεί αναγκαίους 

όρους κοινωνικής ζωής: διάλογο, συνεργασία, αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, 

πειθαρχία, αξιοπρέπεια και έτσι φτάνει στην αυτοκριτική, στην 

αυτογνωσία, στην ετερογνωσία, στην κοινωνική αποδοχή, στη δημιουργία 

δεσμών φιλίας, στην υπακοή στους νόμους, στην αναγνώριση των 

δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, στη συνεισφορά σε κοινωφελή έργα 

και στην αγαστή συνεργασία. 
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o Συντελεί στη δημιουργία ηθικής προσωπικότητας( φιλοτιμία, κρίση, 

φρόνηση, αγωνιστικότητα), χαλυβδώνει την ψυχή, οπλίζει με υπομονή, 

θάρρος, επιμονή και αισιοδοξία. Ευνοεί τον προγραμματισμό, την 

προνοητικότητα και τη διορατικότητα, αποφεύγονται ρήξεις και 

προωθείται η  

     συνεργασία μεταξύ των ατόμων. 

o Το άτομο αμιλλώμενο αποκτά αυτοπεποίθηση και σιγουριά με 

αποτέλεσμα να  αποβάλλει τα συμπλέγματα και να δημιουργεί ορθές 

διαπροσωπικές σχέσεις καταπολεμώντας την απομόνωση, την ανία και 

την εσωστρέφεια. 

o Ευνόητη είναι και η συμβολή της στην οικονομική επιτυχία: αφθονία 

αγαθών, αύξηση παραγωγικότητας στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά, 

ποιοτική βελτίωση προϊόντων και συνθηκών εργασίας καθώς και 

χαμηλές τιμές. 

o Επέρχεται ανάπτυξη των τεχνών και των γραμμάτων: ευνοείται η έρευνα, 

η καθολική παιδεία και η συνεργασία επιστημών για το κοινό καλό. Με 

την άμιλλα αναπτύσσεται γενικά ο πολιτισμός. 

o Συμβάλλει στην επίλυση παγκόσμιων προβλημάτων (οικολογία, 

τριτοκοσμικές χώρες, ασθένειες, πείνα, 

      ανεργία κ.α.). 

o Πολιτική ζωή αναβαθμίζεται- Εμπέδωση δημοκρατικών θεσμών. 

Σφυρηλατεί την σύμπνοια και τη συνεργασία των ατόμων και των λαών. 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΜΙΛΛΑΣ 

o Αθέμιτος ανταγωνισμός και κερδοσκοπία. 

o Έκλυση ηθών, χρεοκοπία ηθικής συνείδησης, ανειλικρίνεια, 

εκμετάλλευση, απανθρωπιά, φθόνος, μίσος, ζήλια, στείρος εγωισμός, 

αριβισμός, προσωπική προβολή (ο θάνατός σου η ζωή μου, ο σκοπός 

αγιάζει τα μέσα). 

o Εκφυλισμός πολιτικής ζωής: αναρχία, έκλυση δημοκρατίας, ατομικά 

συμφέροντα, επιβράβευση μετριότητας, «το δίκαιο του ισχυρότερου». 

o Υποβάθμιση παιδείας, αποπροσανατολισμός νέων και υιοθέτηση 

«ελάσσονος» προσπάθειας, απογοήτευση, αναξιοκρατία. 

o Φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας: βία, εγκληματικότητα, ανασφάλεια, 

ναρκωτικά, άγχος κ.α. 

o Στασιμότητα στην ανάσχεση κάθε μορφής προόδου- Αποτελμάτωση. 

 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

o Αγάπη και συνεργασία στην οικογένεια, διάλογος και αλληλοσεβασμός. 

o Βελτίωση της μάθησης μεταξύ των μαθητών, αναφορές στην αρχαία 

αντίληψη της έννοιας της άμιλλας, διοργάνωση σχολικών αθλητικών ή 

πολιτιστικών αγώνων, διαθεματική εκπαίδευση. Ολόπλευρη παιδεία. 

o Ευγενής συναγωνισμός στον αθλητικό τομέα. Σκοπός των αθλητών να 

είναι η έννοια της νίκης και όχι η εφήμερη δόξα και τα οικονομικά οφέλη. 

o Στο χώρο εργασίας να υπάρχει συνεργασία ώστε να υπάρχει και αύξηση 

της παραγωγικότητας.- Θέσεις εργασίας και αξιοκρατία. 
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o Δημοκρατία, δικαιοσύνη, σεβασμός ανθρώπινων δικαιωμάτων, βελτίωση 

της ποιότητας ζωής. 

o Ενασχόληση νέων με ουσιώδη ασχολίες, αποφυγή ανούσιας διασκέδασης 

και φθηνής επίδειξης δύναμης. 

o Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να εξυμνούν το πνεύμα της άμιλλας και 

του ευγενούς συναγωνισμού. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Με την άμιλλα οι άνθρωποι προοδεύουν και συναδελφώνονται περισσότερο και 

εξασφαλίζουν σταθερότερα την ειρηνική τους συμβίωση. 

 

 

 

 
 
 

 


