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Βιο-Αθλητισμός

 

Η λέξη αθλητισμός προέρχεται από την λέξη άθλος που σημαίνει  επίτευγμα. Ετσι, ο αθλητισμός περιβάλλει όλα τα πιθανά σωματικά ή πνευματικά επιτεύγματα της ανθρωπότητας.1

Παραταύτα, σήμερα η έννοια του αθλητισμού έγινε ταυτό-σημη με τα σπορ, τα επιτεύγματα του σώματος. Η  έννοια του αθλητισμού πρέπει να ανακτήσει την αρχική της σημασία στη βάση
των αρχών του βίου.

Η θεωρία του βίου1- 4 υποστηρίζει την αρμονική ανάπτυξη των ανθρώπων, τόσο την πνευματική και όσο και τη φυσική. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο στην εξάσκηση για
επίτευξη υψηλότερης απόδοσης στα σπορ. Η  επιθυμία για  καλύτερες επιδόσεις στα σπορ δεν πρέπει να οδηγεί στη δημιουργία αθλητών - μηχανών.

Ο αθλητισμός θέτει ευγενείς στόχους που απευθύνονται σε κάθε άνθρωπο,  ανεξάρτητα από ηλικία ή σωματική διάπλαση. Παραδείγματα όπως οι Ολυμπια-κοί Αγώνες για  άτομα με ειδικές
ανάγκες αποδεικνύουν το πανανθρώπινο μήνυμα του αθλητισμού.

Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής, στα πλαίσια του Διεθνούς Πανεπιστη-μίου για  το Βιο-Περιβάλλον, θεωρεί ως σημαντική αποστολή την προώθηση κάθε μορφής αθλητισμού,1,3 εφόσον
αυτή συνεισφέρει στην αρμονική πνευματική και σωματική διάπλαση.

Βιο-Αθλητισμός και Αμιλλα

Τα αθλήματα, μέσω των οποίων οι άνθρωποι και τα ζώα δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους, σε συνδυασμένες προσπάθειες που δεν προκαλούν τραυματισμό, είναι τόσο παλιά όσο και η
ανθρωπότητα. Επίσης, είναι γνωστό ότι το παιχνίδι αποτελεί μέρος της φυσικής ανάπτυξης πολλών ειδών του ζωικού βασιλείου.

Το αληθινό νόημα του αθλητισμού, όπως προβάλλεται ιστορικά ήδη στην αρχαία Ελλάδα, είναι η καλλιέργεια της άμιλλας, του ευγενικού συναγωνισμού, που θέτει ως στόχο όχι μόνο τη
βελτίωση της σωματικής διάπλασης αλλά και την εμπέδωση του αναγκαίου ήθους.

Κατά τον τρόπο αυτό, ο βιο-αθλητισμός μετατρέπεται σε μέσο διαπαιδαγώ-γησης. Πρέπει  να δοθεί έμφαση στο βιο-αθλητισμό, ώστε να επιτευχθεί η αρμο-νική ανάπτυξη όχι μόνο των
αθλητών, αλλά όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την ηλικία τους.

Εμπλουτισμός του Ολυμπιακού Ιδεώδους με Βιοκεντρικές Αξίες

Η αναβίωση του αρχαίου Ολυμπιακού πνεύματος μπορεί  να προωθήσει την αρμονική ανάπτυξη των ανθρώπων. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες διεξάγονταν στην Ελλάδα για  περισσότερο από 10
αιώνες, και αποτελούσαν ένα σημαντικό πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός. Κατά τη διεξαγωγή τους, ήταν επιβεβλημένη η εκεχειρία  σε όλες τις αντιτιθέμενες πλευρές  που συμμετείχαν,
καθώς το γεγονός αυτό θεωρούνταν ως ευκαιρία για  συμφιλίωση και όχι διαίρεση. Η  συμμετοχή ενός αθλητή στους Ολυμπιακούς Αγώνες και η απονομή του επάθλου, ενός κλαδιού
αγριελιάς, αποτελούσε μεγάλη τιμή. Δεν δινόταν χρηματικό βραβείο, αλλά οι νικητές και οι οικογένειες  τους έχαιραν μεγάλου σεβασμού στην πόλη.

Σε μια προσπάθεια αναβίωσης του πνεύματος του αρχαίου ολυμπισμού, είναι σημαντικό να προσδώσουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες' μία ευρύτερη έννοια. Στη σύγχρονη εποχή,
απονέμονται διεθνή βραβεία σε διάφορους τομείς, όπως η μουσική,  η ποίηση, η ζωγραφική και η επιστημονική έρευνα. Ομως, αυτοί οι διαγωνισμοί δημιουργούν μία αποσπασματική
άποψη της συνεισφοράς κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας στον πολιτισμό.  Με σκοπό την αποκάλυψη της αλληλεξάρτησης και της ενότητας πίσω από όλες της εκφράσεις της ανθρώπινης
δράσης,  θα ήταν δυνατό να εμπλουτιστούν οι αγώνες και να απονέμονται κάθε τέσσερα χρόνια , κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, Βραβεία Βιο-Περιβάλλοντος σε κάθε
ειδικότητα, ως μία συνολική αναγνώριση και βράβευση της συνεισφοράς στο σεβασμό και την προστασία του βιο-περιβάλλοντος.

Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής προτείνει οι Ολυμπιακοί Αγώνες να γίνουν μία περίοδος παγκόσμιας εκεχειρίας. Η  πρόταση παγκόσμιας εκεχειρίας  έχει υιοθετηθεί με ψήφισμα από τα
Ηνωμένα Εθνη. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να συμβάλουν στη διάδοση του μηνύματος της ενότητας του βίου.

Ολυμπιακοί Αγώνες για το Βιο-Περιβάλλον

Απονομή Βραβείων σε 30  ειδικότητες (βιο-ηθική, βιο-νομοθεσία, βιο-οικονομία, βιο-θεολογία, βιο-αρχιτεκτονική,  βιο-διπλωματία, βιο-φιλοσοφία κ.λ.π.)

Ο Βίος στην Επόμενη Χιλιετία
Παράδειγμα: Βιο-Αρχιτεκτονική

A. Ονομασία υποψηφίων από τη Διεθνή
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Κοινότητα των Αρχιτεκτόνων

B. Πρόεδροι Τμημάτων Πανεπιστημίων
και Ακαδημιών, και Πρόεδροι επι-
στημονικών εταιριών επιλέγουν και
προτείνουν 150 υποψηφιότητες

C. Εκλεγμένη 30μελής Διεθνής
Επιτροπή για  την επιλογή 15
υποψηφίων

D. Τριμελής Διεθνής Επιτροπή απονέμει
τρία Βραβεία του Βίο-Περιβάλλοντος

Στόχοι:

Στόχος του Διεθνούς Πανεπιστημίου για  το Βιο-Περιβάλλον είναι να ενθαρρύνει τη βιο-θεώρηση της προόδου, μία συνεχή αναζήτηση των θετικών διαστάσεων της τεχνολογίας και των
αναγκαίων αξιών της κοινωνίας. Κατά τη διάρκεια της ολυμπιάδας, η πρόοδος που έγινε σε κάθε ειδικότητα θα μπορεί  να εκτιμηθεί ως προς τη συνεισφορά στην προστασία του βιο-
περιβάλλοντος. Κατά τον τρόπο αυτό, ο βιο-αθλητισμός συμβάλλει στην οικοδόμηση του βιο-πολιτισμού, οδηγώντας το πνεύμα της ανθρωπότητας προς τις αναγκαίες βιοκεντρικές αξίες
και την πίστη στα δικαιώματα του βίου.

Συγκεκριμένα, οι στόχοι είναι:

η ανάπτυξη της αρμονικής προσωπικότητας με καλή φυσική και πνευματική διάπλαση, που θα ενσωματώνει ισχυρές  ηθικές αρχές στη βάση των βιοκεντρικών αξιών

να καλλιεργήσει το αίσθημα της ευγενούς άμιλλας, από το οποίο διαπνεόταν το αρχαίο αθλητικό ιδεώδες

η αναθεώρηση του ολυμπιακού ιδεώδους μέσω του οράματος εκεχειρίας  και της ενοποίησης των αξιών της ανθρωπότητας και όλων των μορφών ζωής.
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