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Κείµενο: Αθλητισµός ή πρωταθλητισµός; 
Θυµάµαι χαρακτηριστικά ένα βροχερό απόγευµα του Δεκεµβρίου να µου λέει 

ο προπονητής µου µε έντονο ύφος: «φτάσε στα όρια σου και δεν θα χάσεις…» Αξίζει 
τελικά ένας αθλητής να φτάσει στα όρια του και να ακολουθήσει το δρόµο του 
πρωταθλητισµού, πόσο µάλλον όταν αυτός ο δρόµος αρχίζει από τα εφηβικά αλλά 
ακόµη και από τα παιδικά του χρόνια; 

Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα µε τη σειρά. Η αξία του αθλητισµού είναι 
αδιαµφισβήτητη αφού όχι µόνο εξασκεί το σώµα και ο αθλούµενος γίνεται εύρωστος, 
αλλά παράλληλα τον οπλίζει µε αγωνιστικότητα και αυτοκυριαρχία βοηθώντας τον 
µε τον τρόπο αυτό να αναπτύξει ικανότητες, που θα τον βοηθήσουν και στον αγώνα 
της ζωής προκειµένου να µπορεί να θέτει υψηλότερους στόχους και να τους 
υπερασπίζεται µε υποµονή και επιµονή, µη εγκαταλείποντας την προσπάθεια. 
Αξιοσηµείωτη επίσης είναι η προσφορά του αθλητισµού ως άσκηση στη µείωση του 
άγχους και του στρες, όπως έχει καταλήξει µε έρευνά του ο McAuley το 1994. 

Επιπρόσθετα, εθίζει το άτοµο στον έντιµο αγώνα, στο σεβασµό ακόµα και 
στο διαφορετικό, ενώ το µαθαίνει να πειθαρχεί σε κανόνες, βοηθώντας το στη 
διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης προσωπικότητας, κοσµηµένης µε αρετές 
πνευµατικές, κοινωνικές και ηθικές. Η εικόνα αυτού του  αθλητή λειτουργεί θετικά 
για τους νέους και αποτελεί πρότυπο, αφού υπηρετεί τον υγιή αθλητισµό, µακριά από 
συµφέροντα και οικονοµικές εξαρτήσεις,  σκοπιµότητες και ανταγωνισµούς.  

Φαίνεται, όµως, πως και ο αθλητισµός δεν έµεινε ανέπαφος από την γενική 
κρίση, της εποχής µας και του πολιτισµού µας, η οποία µετέτρεψε τις σωστές και 
γνήσιες ιδέες του σε ιδεολογήµατα και τους σκοπούς του σε σκοπιµότητες. 
Αποψιλώθηκε, λοιπόν, από αξίες και ιδανικά, αλλοτριώθηκε, και έγινε  
µέσο  εύκολου πλουτισµού και ικανοποίησης µαταιόδοξων σχεδίων. Η υπεύθυνη 
στάση µας απέναντι στον υγιή αθλητισµό, επιβάλλει να γίνουµε αρνητές- του κακώς 
εννοούµενου- πρωταθλητισµού, ο οποίος ροµποτοποιεί τον αθλητή µετατρέποντας 
τον σε µία µηχανή επιδόσεων, διακρίσεων και φυσικά χρήµατος. 

Ο πρωταθλητής µπαίνοντας σε ένα φαύλο κύκλο παίζει µε την 
υγεία του(τραυµατισµούς, απαγορευµένες ουσίες, κλπ.), όπως ακριβώς οι µονοµάχοι 
των ρωµαϊκών χρόνων έπαιζαν µε τη ζωή τους. Θαυµάζουµε ρωµαλέα κορµιά, 
γυµνασµένους µυώνες, παραβλέποντας τον τρόπο µε τον οποίο χτίστηκαν αυτά και 
όχι το εάν οι επιδόσεις τους είναι στα όρια του ανθρωπίνως δυνατού και όχι της 
µηχανής. 

Μάλιστα, ο Ουµπέρτο Έκο αναφέρει πως, η πιο συναρπαστική πλευρά των 
σπορ όπως γίνονται σήµερα είναι η ηδονοβλεπτική. Βλέπεις κάτι πλάσµατα 
τερατώδη(σαν τους ευνουχισµένους στις εικόνες της Καπέλα Σιστίνα), κάτι όντα 
προκάτ, άψυχα, που αγωνίζονται να σπάσουν τα ρεκόρ, κάτω από τα άπληστα 
βλέµµατα ενός αλλοπαρµένου πλήθους που εννοεί να παρακολουθεί καταλεπτώς 
πως κουµαντάρουν τα δύστυχα κορµιά τους! 

Έχουµε εδώ µία περίεργη ηθική δικτατορία, που επιβάλλει στην πλειονότητα 
τη λήθη του δικού της κορµιού, προκειµένου να θαυµάζει απερίσπαστη τα κορµιά 
µιας µειονότητας. Ίσως αυτό να θέλει να δει και ο θεατής µε αποτέλεσµα το γήπεδο 
να µετατρέπεται σε αντίστοιχη ρωµαϊκή αρένα. 

Τα οικονοµικά και πολιτικά συµφέροντα είναι τεράστια. Ποδοσφαιρικές 
οµάδες εισάγονται στο χρηµατιστήριο και οι πολιτικοί σε ρόλο υποστηρικτών, όχι 
όµως των ιδεωδών που πρεσβεύει ο αθλητισµός αλλά των µηχανισµών που αυτός 
υπηρετεί, τον εκµεταλλεύονται. Ο πρωταθλητής έγινε µέσον και ο σκοπός είναι τα 
χρήµατα. Έτσι, ο «κακός» πρωταθλητισµός εντείνει τον ανταγωνισµό και διαφθείρει 
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τον χαρακτήρα του αθλητή, αφού ταυτίζει τη προσπάθεια του αποκλειστικά µε τη 
νίκη και τις απολαβές που την ακολουθούν. 

Επιπλέον, µε τον «κακό» πρωταθλητισµό καλλιεργείται τεχνηέντως και ο 
φανατισµός προκειµένου οι οπαδοί-θεατές του να είναι εύκολα χειραγωγήσιµοι, είτε 
µέσω του πάθους και του δέους που προκαλεί ο συγκεκριµένος αθλητής ή το 
συγκεκριµένο άθληµα, είτε όταν το είδωλο αυτό αξιοποιηθεί στην πολιτική προς 
άγραν ψήφων. 

Ο αθλητισµός είναι µια έννοια που εύκολα-από κακούς χειρισµούς-µπορεί 
να αποχρωµατιστεί από τις αξίες του και τις αρχές του. Η Τιµή και η Αξιοπρέπεια του 
κάθε αθλήµατος, ατοµικού ή οµαδικού, δεν πρέπει να παίρνει υπόσταση από την 
«τιµή» του αθλητή και το ήθος όσων λάθρα διαβιούν στο χώρο. 

Εµείς, ως θεατές, κρατάµε τη συγκίνηση που µας προσφέρει και ως αθλητές 
όσα µας διδάσκει. Και οι δύο πάντως έχουµε πολύτιµο θησαυρό στις αποσκευές µας 
για το ταξίδι της ζωής µας… 

 [Συντοµευµένο για τις απαιτήσεις του κριτηρίου.] 
 

Δρ. Πολύβιος Ν. Πρόδροµος και Γιάννης Γιαννακόπουλος, Μ.Sc. 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Α. Θέλετε να ενηµερώσετε τους συµµαθητές και τις συµµαθήτριές σας για το 
περιεχόµενο του πιο πάνω άρθρου που διαβάσατε στον ηµερήσιο τύπο. Να 
γράψετε ένα κείµενο 120-130 λέξεων, όπου θα το παρουσιάζετε µε συντοµία. 

 [Μονάδες 25] 
 
Β1. Σε καθεµιά από τις διατυπώσεις που ακολουθούν να δώσετε τον 
χαρακτηρισµό «ΣΩΣΤΟ» ή «ΛΑΘΟΣ», ανάλογα µε το εάν αποδίδουν το νόηµα 
του κειµένου σωστά ή όχι. 
α. Ο αθλητισµός ενισχύει σωµατικά και ψυχικά τον αθλούµενο. 
β. Ο σωστός αθλητής αποτελεί πρότυπο για τους νέους. 
γ. Ο πρωταθλητισµός ροµποτοποιεί τον αθλητή. 
δ. Ο κακός πρωταθλητισµός διαφθείρει τον αθλητή. 
ε. Αρνητικό στοιχείο του πρωταθλητισµού είναι ο φανατισµός. 

 [Μονάδες 10] 
 
Β2. Να γράψετε τρία (3), διαφορετικά, είδη τεκµηρίων που χρησιµοποιούν οι 
συντάκτες του άρθρου για να τεκµηριώσουν τις θέσεις τους. 

 [Μονάδες 5] 
Β3. Να γράψετε τι δηλώνουν οι πιο κάτω διαρθρωτικές λέξεις του κειµένου: 
  Επιπρόσθετα( 3η παράγραφος), όµως(4η παράγραφος), Μάλιστα(6η παράγραφος), 
Έτσι(8η παράγραφος), Επιπλέον(9η παράγραφος). 

 [Μονάδες 5] 
Β4. Να σχολιάσετε τη χρήση του µακροπερίοδου λόγου στο απόσπασµα (Η αξία 
του αθλητισµού… εγκαταλείποντας την προσπάθεια.) της 2ης παραγράφου του 
κειµένου. 

 [Μονάδες 5] 
Β5. Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις πιο κάτω λέξεις: 
µείωση, ανέπαφος, αποψιλώθηκε, πρεσβεύει, προσφέρει. 

 [Μονάδες 5] 
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Β6. Να γράψετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις πιο κάτω λέξεις:Θυµάµαι, 
διαφορετικό, γνήσιες, λήθη, µειονότητας. 

 [Μονάδες 5] 
Γ. Σε άρθρο (500-600 λέξεων) που θα δηµοσιεύσετε στην ηλεκτρονική εφηµερίδα 
του σχολείου σας, να αναφερθείτε στους λόγους για τους οποίους το αθλητικό 
ιδεώδες, στις µέρες µας, έχει εκφυλιστεί, καθώς  και στους τρόπους µε τους 
οποίους το Σχολείο και η Πολιτεία θα µπορούσαν να βοηθήσουν τους νέους ώστε 
να αναπτύξουν «φίλαθλο» πνεύµα. 

 [Μονάδες 40] 
 


