
 

 

Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Γ Λ Ω Σ Σ Α  Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ  Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ  Γ ΄  Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ  
Οι αθλητικές συναντήσεις που διακυβεύουν το κύρος ή την τιμή μιας συλλογικότητας (έθνος, πόλη, χωριό, οργάνωση, θεσμός, 

ομάδα, κλπ) προκαλούν σχεδόν σε κάθε περίπτωση φαινόμενα εθνικισμού, σοβινισμού και πατριωτισμού μεταξύ γειτόνων, αρκετά 
μαζικά. Η ταύτιση με τους πρωταγωνιστές οδηγεί σχεδόν πάντα στην πράξη σε εκδηλώσεις συγκινησιακής πόλωσης, μεροληψίας 
και εν τέλει αθλητικής αγωνιστικότητας που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε "υποστηρικτισμό". Πρόκειται γενικά για συλλογικές 
αδημονίες που προκαλούνται από τη νίκη πάνω σ' έναν “προαιώνιο εχθρό" (τη γειτονική ομάδα, το αντίπαλο έθνος, κλπ) ή από τη 
χειροτονία – με την ελπίδα της επιτυχίας- ενός τοπικού ή εθνικού ειδώλου. Το λαϊκό πανηγύρι, το ξεφάντωμα του μπετοναρισμένου 
πλήθους, της "αθλητικής αγέλης" για να επαναλάβουμε την υποβλητική έκφραση του Ελίας Κανέτι, των ενθουσιασμένων, 
εντυπωσιασμένων μαζών, των υπνωτισμένων ακόμη από τη "φλεγόμενη ατμόσφαιρα του σταδίου", οι αγελαίες συναθροίσεις 
οπαδών που κραυγάζουν και διακηρύσσουν την ένταξή τους σε εχθρικά στρατόπεδα επιστρατευμένα στον αθλητικό πόλεμο. Όλα 
αυτά είναι  σημάδια που δείχνουν καλά ότι η ανάγκη διάχυσης στο «Όλο» που ανέφερε ο Φρόιντ έχει τα ίδια αποτελέσματα με ένα 
ναρκωτικό. 
Το αθλητικό ναρκωτικό λειτουργεί διαλυτικά για την κριτική συνείδηση. Οι συνδυασμένες επιπτώσεις της συσπείρωσης και της 
έξαψης που συναντάμε στα παραληρούντα πλήθη και τις συλλογικές εκστάσεις παράγουν όλα τα φαινόμενα, που έχουν 
επισημανθεί πολύ καλά μέχρι τώρα, των αθλητικών μαζών εν κινήσει. 
Ο μαζικός φανατισμός λοιπόν εναντίον του μισητού εχθρού, η τυραννία της συμμετοχής σε μια "ορδή" (λέσχη, πατρίδα, ομάδα, 
κλπ), υπνωτιστικές τελετουργίες κατά τις μεγάλες θρησκευτικές τελετές του ολυμπισμού και του ποδοσφαίρου, η όρεξη για 
δημόσια βία, συγκρούσεις και βιαιοπραγίες των "μανιακών της μπάλας", συνιστούν τελετουργίες καθορισμού των αποδιοπομπαίων 
θυμάτων (αγώνες μποξ, αυτοκινητοδρομίες ταχύτητας). Κατά συνέπεια γεννιέται το μόλις απωθημένο πάθος για το αίμα, τις 
μονομαχίες, τις θανάσιμες αναμετρήσεις, τους ακραίους κινδύνους, τον υστερικό θαυμασμό των ηγετών, των βεντετών, των 
πρωταθλητών (οι άγιοι του αθλητισμού).Τόσα  γεγονότα που δείχνουν ότι ο αθλητικός θεσμός παίζει το ρόλο ενός ιδεολογικού 
μηχανισμού ένταξης σε συστήματα πίστης (με τα συνακόλουθα φαινόμενα αποκλεισμού, αδιαλλαξίας και ταύτισης με τους 
θρυλικούς ήρωες που οροθετούν την ιστορία του αθλητικού μύθου) και πως η μαζική αθλητική πρακτική -με τα θεάματά της, τις 
σκηνοθεσίες της, τις μυστικιστικές χορογραφίες της, τα θέατρα μάχης και τα πεδία περιπετειών της- παίζει το ρόλο μιας βέβηλης 
θρησκείας.  
Όπως κάθε κατανάλωση ναρκωτικών ή λήψη παραισθησιογόνων, το αθλητικό όπιο είναι ένα ντοπάρισμα με την πλήρη έννοια του 
όρου, το οποίο μεταφράζεται είτε σε κρίσεις έξαψης και κινητοποίησης, είτε σε συμπτώματα νάρκωσης, ύπνωσης της κριτικής 
συνείδησης, ευφορικής αναισθησίας και στη συνέχεια ψυχικής και σωματικής εξάρτησης. Ως εκ τούτου η σύγχρονη ιστορία του 
διεθνούς ανταγωνιστικού αθλητισμού σημαδεύεται από αναρίθμητα γεγονότα, επεισόδια, καταστροφές, φασαρίες, ταραχές που 
αποκαλύπτουν πολύ καλά τη θανατηφόρα φύση του αθλητικού θεάματος. Τόσο στις εκβιομηχανισμένες καπιταλιστικές χώρες όσο 
και στις αφρικανικές ή τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, οι αθλητικές συναντήσεις είναι η ευκαιρία για τις ερεθισμένες -δηλαδή 
φανατισμένες- λαοθάλασσες να διακηρύξουν τη συλλογική τους ταυτότητα (αυτοεπιβεβαίωση) και την απόρριψη από μέρους τους, 
λιγότερο ή περισσότερο σαφή και συνειδητή, του «Αλλου» που αντιμετωπίζεται και θεωρείται σαν αντίπαλος (πάλη για την 
υπεροχή, ξενοφοβία, ρατσισμός, φυλετικός διαχωρισμός, εθνικιστικό μίσος, άγριοι ανταγωνισμοί μεταξύ γειτόνων).  
Σε όλα τα κράτη, οι αθλητικοί αγώνες επιτρέπουν στις κατεστημένες δυνάμεις, ιδιαίτερα στα αυταρχικά καθεστώτα και 
κυβερνήσεις, να επιβεβαιώσουν την κυριαρχία τους ενισχύοντας τον εθνικισμό και τους ιερούς πατριωτικούς δεσμούς. 

Jean-Marie Brohm  
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Α. Να γραφεί η περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις. Μονάδες 25 
Β.1. «Ως εκ τούτου...θεάματος»: Να αναπτύξετε το νόημα της παραπάνω περιόδου σε μία παράγραφο (80 – 90 λέξεις).  
  Μονάδες 12 
Β.2. Να γραφούν τα συνώνυμα και τα αντώνυμα των παρακάτω λέξεων: ταύτιση, αδημονία, αγελαίος, αδιαλλαξία. Μονάδες 8 
Β.3. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία την πρώτης παραγράφου του κειμένου και ποια η συλλογιστική της πορεία (παραγωγική – 

επαγωγική); Μονάδες 10 
Β.4. Σε ποιο γραμματειακό είδος ανήκει το κείμενο;. Αιτιολογείστε την απάντησή σας. Μονάδες 5 
Γ. Σε ένα αθλητικό περιοδικό καλείστε να γράψετε ένα δοκίμιο (500-600 λέξεις) στο οποίο θα παρουσιάζετε την αξία του 

αθλητισμού για τους νέους στην εποχή μας και θα προτείνετε συγκεκριμένους τρόπους μέσα από τους οποίους θα επιτευχθεί η 
καλλιέργεια υγιούς αθλητικού πνεύματος, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο χώρο του σχολείου.  Μονάδες 40 

Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ  
Α. Το κείμενο του Jean Marie Brohm αναφέρεται στην έξαρση φαινομένων πατριωτισμού και εθνικισμού που προκαλούν οι 

μαζικές αθλητικές συναντήσεις. Αρχικά, επισημαίνεται ότι η ένταξη των οπαδών σε αντίπαλα στρατόπεδα οδηγεί σε ακραίο 
φανατισμό. Συνεπώς, η μαζική συμμετοχή σε αθλητικά γεγονότα  ως στόχο έχει τον εντοπισμό και την εξόντωση του 
αντιπάλου. Ο αθλητικός θεσμός λοιπόν, στοχεύει στη χειραγώγηση των φιλάθλων στα πλαίσια μιας δογματικής ιδεολογίας, με 
αποτέλεσμα ο φανατισμός αυτός να αμβλύνει την κριτική σκέψη. Εξάλλου, η ιστορία του αθλητισμού καταδεικνύει ότι ο 
αθλητικός φανατισμός συνέβαλε στη συγκρότηση συλλογικών εθνικιστικών συνειδήσεων και κατ’ επέκταση στη χειραγώγηση 
λαών από απολυταρχικά καθεστώτα σε όλο τον κόσμο. 

Β.1. Ο μαζικός αθλητισμός καθιστά τον φίλαθλο φανατικό οπαδό. Η εμπορευματοποίηση του θεάματος και η απογύμνωσή του από 
τον ψυχαγωγικό και παιδαγωγικό του χαρακτήρα τείνει να ισοπεδώσει την έννοια του αθλητισμού. Είναι συχνό το φαινόμενο 
του φανατισμού που εκφράζεται βίαια και παράλογα μέσα σε κάθε είδους αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι εκτός εαυτού 
«φίλαθλοι» καθίστανται πλέον εύκολα θύματα μιας δογματικής ιδεολογικής κατασκευής που τους κατευθύνει ανάλογα με την 
σημασία των μαζικών αθλητικών συναθροίσεων. Έτσι θυσιάζεται το καλό θέαμα στο βωμό του κέρδους και συγχέεται ο όρος  
του φιλάθλου με τον φανατικό οπαδό. 

Β.2. ταύτιση: συνώνυμο = εξομοίωση αντώνυμο = διαφοροποίηση 
 αδημονία: συνώνυμο = ανυπομονησία αντώνυμο = υπομονή 
 αγελαίος: συνώνυμο = μαζικός αντώνυμο = ατομικός 
 αδιαλλαξία: συνώνυμο = ισχυρογνωμοσύνη αντώνυμο = διαλλακτικότητα  
Β.3. Θεματική περίοδος: «Οι αθλητικές συναντήσεις … αρκετά μαζικά.» 



 

 

 Λεπτομέρειες / Σχόλια: «Η ταύτιση … στον αθλητικό πόλεμο». 
 Κατακλείδα: «Όλα αυτά … ναρκωτικό». 
 Η συλλογιστική πορεία της παραγράφου είναι παραγωγική, εφόσον προτάσσεται η θεματική περίοδος και ακολουθεί στο 

εσωτερικό της παραγράφου η προσπάθεια απόδειξης της άποψης/θέσης που κατατίθεται σε αυτή, με την παράθεση επιμέρους 
λεπτομερειών που αποδεικνύουν τη μαζοποίηση  στον αθλητισμό 

Β.4. Το κείμενο ανήκει στο γραμματειακό είδος του δοκιμίου, καθώς πραγματεύεται ένα θέμα διαχρονικού ενδιαφέροντος: την 
έξαρση φαινομένων φανατισμού που προκαλούν οι αθλητικές συναντήσεις. Ειδικότερα, πρόκειται για ένα αποδεικτικό 
δοκίμιο. Ο δοκιμιογράφος για να αποδείξει τη θέση του αναφορικά με τη σχέση του εθνικισμού και του πατριωτισμού με τον 
αθλητισμό, επιστρατεύει ως βασικό τρόπο πειθούς την επίκληση στη λογική, διαρθρώνει λογικά τις ιδέες του και χρησιμοποιεί 
κατεξοχήν την αναφορική λειτουργία της γλώσσας. Χαρακτηριστικό γνώρισμα αποτελεί και η ευρεία χρήση αφηρημένου 
λεξιλογίου. 

 

Γ.    Νέοι και αθλητικό ιδεώδες 
Η διάθεση του ανθρώπου να αγωνιστεί και να συναγωνιστεί είναι φυσική και πανάρχαια, εφόσον εκφράστηκε καθαρά μέσα 
από τους αθλητικούς αγώνες κατά την ελληνική αρχαιότητα και ιδιαίτερα τους Ολυμπιακούς. Μέσα από αυτούς εκφράστηκαν 
οι αξίες του ελληνικού πολιτισμού που αποτέλεσαν τη βάση για την υγιή αγωγή των εφήβων και την προετοιμασία τους για 
την κοινωνική ζωή. Αξίες και αγαθά που έχουμε ανάγκη και στην εποχή μας –εποχή συμφερόντων- που επιβάλλει την 
υιοθέτηση τρόπων  και συμπεριφορών που απορρέουν από το γνήσιο αθλητικό πνεύμα. 
Ειδικότερα η αξία του αθλητισμού σήμερα έγκειται στο γεγονός ότι: 
 Συντελεί στην αρμονική ανάπτυξη σώματος και πνεύματος προσφέροντας υγεία και ευεξία. Λειτουργεί έτσι ως αντίβαρο 

στα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας (ναρκωτικά, κάπνισμα) που ταλανίζουν τους νέους. 
 Αναπτύσσει τις πνευματικές δυνάμεις (κρίση, οξυδέρκεια), θέτοντας τις βάσεις για την κατάκτηση της αυτογνωσίας που 

αποτελεί επιτακτική ανάγκη σε μια εποχή εφησυχασμού και πνευματικής μονομέρειας 
 Συμβάλλει στη διασφάλιση της ψυχικής ισορροπίας αφού αποφορτίζει το νέο από την ένταση και το άγχος. Έτσι συνιστά 

μια μορφή ουσιαστικής ψυχαγωγίας στον ελεύθερο χρόνο του. 
 Εθίζει τους νέους στον έντιμο αγώνα και τους μυεί στην πειθαρχία, στη λιτότητα, στο μέτρο καθώς και στον σεβασμό 

απέναντι στους άλλους. Συμβάλλει έτσι στη διάπλαση ηθικών και ενάρετων χαρακτήρων σε μια εποχή ωφελιμισμού και 
χρησιμοθηρίας. 

 Προωθεί την άμιλλα, τη συνεργασία, διδάσκοντας στο άτομο να υπηρετεί την ομάδα και όχι το «εγώ». Αλλά και στα 
ατομικά αθλήματα ο νέος μυείται στο συναγωνισμό, που είναι επιτακτική ανάγκη για το σύγχρονο νέο που ζει σε μια εποχή 
ανωνυμίας και αποξένωσης. 

 Οι αθλητικοί αγώνες ενισχύουν το κοινωνικό φρόνημα ενώ σε επίπεδο εθνικών ομάδων ο νέος μαθαίνει να σέβεται την 
πατρίδα, το έθνος. Επιπλέον αφυπνίζεται το πατριωτικό του αίσθημα σε μια εποχή που ξένα κράτη απειλούν τον ελληνισμό. 

 Ο υγιής αθλητισμός συμβάλλει στην επικοινωνία των ατόμων και λαών με διαφορετική κουλτούρα –οι νέοι απαλλάσσονται 
από κάθε είδους ρατσισμό και διακρίσεις- διασφαλίζοντας κλίμα ειρήνης σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινότητα. 
Έχοντας, λοιπόν, υπόψη τα παραπάνω καθώς και το γεγονός ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε σήμερα τα φαινόμενα 
εκφυλισμού που λαμβάνουν χώρα (εμπορευματοποίηση, οπαδοποίηση φιλάθλων, ντοπάρισμα αθλητών) κρίνεται αναγκαία 
με κάθε τρόπο η επικράτηση υγιούς αθλητικού πνεύματος μέσω των παρακάτω φορέων: 
 Οικογένεια: Οφείλει να προβάλλει  υγιή πρότυπα. Μάλιστα πρέπει να αποτελούν οι ίδιοι οι γονείς προσωπικό 

παράδειγμα μέσω της άθλησης. Επιπλέον είναι ανάγκη να αξιοποιεί τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών για 
συγκεκριμένα αθλήματα. 

 ΜΜΕ: Οφείλουν να προβάλλουν και να επιδοκιμάζουν ενέργειες αθλητών που διακρίνονται για το ήθος τους. 
Παράλληλα με εκπαιδευτικά προγράμματα να ενισχύουν την αθλητική παιδεία της νεολαίας. Πρωταρχικής σημασίας 
είναι το χρέος τους να μη δραματοποιούν ούτε να τονίζουν πράξεις βίας που ενισχύουν το φανατισμό. 

 Οι αθλητές και οι αθλητικοί παράγοντες θα έπρεπε να αποτελούν υγιή πρότυπα για τη νεολαία αποβάλλοντας το στυγνό 
επαγγελματισμό. Απαραίτητη είναι και η συμβολή των συνδικαλιστικών οργάνων που θα τιμωρούν παραδειγματικά κάθε 
αντιαθλητική ενέργεια. 

 Η πολιτεία θα μπορούσε να συνδράμει στην ενίσχυση και εδραίωση του αθλητισμού με την ανάπτυξη εγκαταστάσεων 
και την υποστήριξη αθλητικών εκδηλώσεων καθώς και τη θέσπιση αυστηρών κανόνων και ποινών για όποιους 
προσβάλλουν τις αξίες που αντιπροσωπεύει ο αθλητισμός. 

Κυρίως όμως το σχολείο μπορεί να διαμορφώσει υγιές αθλητικό πνεύμα στους νέους με: 
 Μια παιδεία ανθρωπιστική που δεν θα αποβλέπει χρησιμοθηρικά αποκλειστικά και μόνο στη γνώση αλλά θα μυεί σε 

αξίες, ιδεώδη που δίδαξαν οι Αρχαίοι Έλληνες μέσω του αθλητισμού. 
 Την προβολή θετικών προτύπων αθλητών, μέσω επιβράβευσής τους ή με δημόσιες ανακοινώσεις του ήθους τους, με 

σκοπό τη μίμηση αυτών από την πλευρά των νέων. 
 Την καλλιέργεια φίλαθλου πνεύματος μέσα από τη διενέργεια περισσότερων αθλητικών εκδηλώσεων και τη δημιουργία 

καλύτερων υποδομών και σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων στα σχολεία. 
 Τη μέριμνα ώστε να γίνει ουσιαστικό, και να μη θεωρείται «πάρεργο», το μάθημα της γυμναστικής, παρέχοντας στους 

νέους ουσιαστικά κίνητρα για να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. 
 Την παροχή στους μαθητές με σοβαρές αθλητικές επιδόσεις, προνομίων τόσο στο επίπεδο της σχολικής βαθμολογίας όσο 

και στον εξωσχολικό χώρο καθώς και κινήτρων με  πραγματικές ευκαιρίες για ανάδειξη και προβολή. 
«Noῦς ὑγιής εν σώματι υγιεῖ»: Με αυτή τη ρήση οι αρχαίοι Έλληνες προσδιόριζαν την πραγματική σωματική και 
πνευματική δύναμη που παρέχει ο αθλητισμός. Αν οι παραπάνω προτάσεις γίνουν πράξεις τότε μόνο οι νέοι μας θα μπορούν 
να υπερηφανεύονται για το αθλητικό ιδεώδες, εδώ στη χώρα που γεννήθηκε η  ολυμπιακή ιδέα. 

Επιμέλεια 
Ομάδα Νέων  Ελληνικών  


