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ΣΤΟΝ ΣΤΙΒΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

 

Ένας στίβος είναι όλη μας η ζωή. Αγώνας, Πάλη. Με το κακό και με τον εαυτό 

μας. Και όπως στους αθλητικούς αγώνες, οι αθλητές προπονούνται, γυμνάζο-

νται, διατηρούνται σε καλή φυσιολογική κατάσταση, κάτι ανάλογο οφείλουμε 

να κάνουμε και στο στίβο της ζωής.  

Πρώτα από όλα όμως, πρέπει να βρούμε την θέση μας. Πρέπει να βρούμε 

ποια θέση μας ταιριάζει. Κι αυτή οπωσδήποτε δεν θα είναι στις κερκίδες. Οι 

θεατές δεν κερδίζουν μετάλλια. Απλώς κοιτάζουν. Απλώς χειροκροτούν. Χω-

ρίς κόπο. Χωρίς ιδρώτα.  

Ας μην αδικούμε τους εαυτούς μας. Δεν μας πρέπει η κερκίδα. Ο προορισμός 

μας είναι να δραστηριοποιηθούμε, να αγωνιστούμε, να παλέψουμε για το στε-

φάνι του νικητή.  

Καθώς, όπως έχει αναφερθεί και από πρόσφατες έρευνες, ο αυτοέλεγχος εί-

ναι σε διπλάσιο βαθμό σημαντικότερος από τη νοημοσύνη, ως προς την πρό-

βλεψη της επιτυχίας ενός ατόμου στην ενήλικη ζωή.  

Άτομα δηλαδή με υψηλό αυτοέλεγχο διαχειρίζονται καλύτερα τη ζωή τους τό-

σο σε επαγγελματικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Το παραπάνω είχε γί-

νει αντιληπτό από τα αρχαία ακόμη χρονιά.  

Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα μελετώντας τον "πυρήνα" της σχολής του "Στωικι-

σμού". Ο Στωικισμός γεννήθηκε στην Αθήνα, στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. 

Παρά το γεγονός, ότι κατατάσσεται στις φιλοσοφικές σχολές της αρχαιότητας, 

ο Στωικισμός είναι ξεχωριστός, βρίσκει θαυμαστές μέχρι και τη σημερινή επο-

χή. 

Στην πρακτική αυτή φιλοσοφία γίνεται ξεκάθαρη, η αξία του αυτοελέγχου.  

Μέσω του αυτοελέγχου, ο "Στωικισμός" υποστηρίζει, πως μπορούμε να ελέγ-

ξουμε τα συναισθήματα που ανά καιρούς έρχονται στην επιφάνεια, όπως είναι 

η ελπίδα και ο θυμός.  

Τελικός στόχος είναι η εσωτερική γαλήνη και η απελευθέρωση από τη δυστυ-

χία. Διδάσκει την λογική ως το απόλυτο εργαλείο. Μέσω αυτής μπορούμε να 

ξεχωρίσουμε τα γεγονότα τα οποία μπορούμε να ελέγξουμε, από αυτά στα 

οποία δεν έχουμε καμία εξουσία. Δίνει καθημερινές συμβουλές που μπορούν 
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να εφαρμοστούν σε μερικές, από τις πιο δύσκολες καταστάσεις που βιώνει το 

άτομο.  

Αυτοέλεγχος είναι λοιπόν, η ικανότητα ενός ατόμου να συγκρατεί τα συναι-

σθήματα και τις παρορμήσεις, ώστε να ενεργεί με λειτουργικό και συνάμα κα-

τάλληλο, για εκείνον τρόπο, ως προς την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.  

Ακόμη είναι η ικανότητα που επιδεικνύει ένα άτομο, ώστε να ανέχεται την ανία 

και την απογοήτευση για αρκετό χρονικό διάστημα προκειμένου να ολοκλη-

ρώσει τις υποχρεώσεις του. 

Τα άτομα που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα αυτοελέγχου, υπάρχει πιθανό-

τητα να εμφανίσουν ψυχαναγκασμούς, αλλά και να σχετίζονται αρνητικά με 

προβλήματα άγχους και θυμού. 

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες έχουν ως κοινό στόχο την επιδίωξη της 

βραχυπρόθεσμης ευχαρίστησης, θυσιάζοντας τα μακροπρόθεσμα οφέλη της 

αυτοπειθαρχίας.  

"Τα αγαθά κόποις κτώνται".  

Το αρχαίο αυτό γνωμικό μας θυμίζει ότι κάθε συνεχής, ειλικρινή προσπάθεια, 

αποβλέπει σε μια επιτυχία, σ' έναν σκοπό, δυναμώνει τη θέλησή μας και κάνει 

πιο ισχυρή τη συνείδηση.  

Μας διδάσκει να βαδίζουμε με μεθοδικότητα και προσοχή, μας οπλίζει με α-

παραίτητες γνώσεις και αλήθειες και αν ακόμη συναντούμε δυσκολίες ή μι-

κροαποτυχίες στο δρόμο του αγώνα μας, ο δρόμος δεν αλλάζει, θα παραμεί-

νει πάντα ανοιχτός.  

Υπάρχουν βέβαια και άλλες περιπτώσεις, οι οποίες δεν εξαρτώνται από την 

προσπάθειά μας, αλλά και πάλι η επιμονή και η ελπίδα, μας βοηθούν στην 

επιτυχία μας.  

Ποιοι είναι θα λέγαμε οι νόμοι της επιτυχίας; 

Η ήρεμη σκέψη και η συγκέντρωση προς τον σκοπό, η προσοχή μνήμης, κρί-

σης και παρατήρησης, καλή διάθεση, πνευματική ετοιμότητα, ψυχική ισορρο-

πία, προσανατολισμό σκέψης που επιτυγχάνεται με ικανότητα απορρόφησης 

νοημάτων, δυνατότητα συλλογισμού στον απαιτούμενο χρόνο, αθόλωτη σκέ-

ψη, επιδεξιότητα, όχι βιασύνη, επιστράτευση όλων των δυνάμεών μας, εντατι-

κή εργασία πάνω σ' ένα σύστημα με μέθοδο, σχέδιο και προγραμματισμό.  
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Αποτυχία σημαίνει πως δεν φτάνω στο σκοπό μου και τον εγκαταλείπω 

μπροστά στα εμπόδια. Ο φόβος για προσπάθεια και ο φόβος για αποτυχία, 

είναι τα φοβερά εμπόδια της επιτυχίας.  

Ο Δημήτρης Τσιαμαντάνης, στο τραγούδι της ζωής' "Ο ΣΤΙΒΟΣ" γράφει: 

Μοναχός ήρθα στη ζωή μοναχός μου θα φύγω με μπόλικα μετάλλια απ' της 

ζωής το στίβο.  

Όσα και αν είν' τα βάσανα ποτέ μου δε λυγίζω. Όλα εγώ τα προσπερνώ και 

πίσω δε γυρίζω ...................  

Ερευνώντας όλα αυτά, βρίσκουμε πια την θέση μας. Δεν είναι η νωχέλεια της 

κερκίδος. Ούτε ο παράλογος αυτοσκοπός της αθλήσεως. Είμαστε πλασμένοι 

για τον αγώνα. Αθλητές στον στίβο της ζωής. Και αποκλειστικό μας στόχος το 

δοξασμένο τέρμα, η Πύλη του Ουρανού......  

 

Σας ευχαριστώ 

Δημήτριος Μητρόπουλος 

 

 

 


