AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α. Ο συγγραφέας θίγει την κρίση του αθλητικού ιδεώδους, ως απόρροια της αντιπνευματικής
εποχής. Αρχικά, επισημαίνει την άγνοια της αξίας της άμιλλας, καθώς δεν αντιμετωπίζεται
σήμερα ως μέσο αγωγής. Ενώ στην αρχαιότητα ο αθλητισμός είχε υψηλό νόημα και
παιδευτική σημασία, τώρα έχει διαβρωθεί, εφόσον οικονομικές σκοπιμότητες υποβιβάζουν
την αθλητική ιδέα. Έτσι προκαλείται η μαζοποίηση και καταστρέφεται η πνευματικότητα,
γεγονός επικίνδυνο κοινωνικά. Στα πλαίσια της βιομηχανικής κοινωνίας το αθλητικό ιδεώδες
καταστρατηγείται και εμπορευματοποιείται. Προκύπτει έτσι το ερώτημα, αν ο σύγχρονος
άνθρωπος επιδιώκει μέσω του φανατισμού να καλύψει την απουσία ηθικών αρχών. Τέλος ο
συγγραφέας υποστηρίζει ότι η αντιπνευματικότητα υπερκεράστηκε από τον υλισμό και ο
άνθρωπος εξαχρειώθηκε, επομένως η ποδοσφαιρική πραγματικότητα απεικονίζει το ήθος της
εποχής.
Β1. Η ζωή σήμερα απανθρωπίζεται και μετατρέπει τον άνθρωπο σε πράγμα. Συγκεκριμένα,
χάνονται τα ηθικά και πνευματικά εκείνα γνωρίσματα που συνιστούν την μοναδικότητα της
ανθρώπινης φύσης. Κυριαρχεί η μηχανοποίηση, ο αυτοματισμός και η υλιστική νοοτροπία
σε βάρος των ηθικών και πνευματικών αναζητήσεων. Η ανθρώπινη ζωή έχει αλλοτριωθεί
από την χαρά της δημιουργίας, της φαντασίας, της κοινής προσπάθειας για βελτίωση.
Ακόμη και το πνεύμα του αθλητισμού έχει αλλοιωθεί και φθαρεί. Επικράτησε ο υλικός
ευδαιμονισμός, που συνέβαλε στην ισοπεδωτική ομοιομορφία και την αποπνευμάτωση.
Έτσι, ο άνθρωπος απώλεσε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του, ενσωματώθηκε σε μια απρόσωπη
μάζα και μετατράπηκε σε πράγμα.

Β2. Χρησιμοποιεί την επίκληση στη λογική αξιοποιώντας ως μέσο πειθούς το επιχείρημα.
Υποστηρίζει ότι ο σύγχρονος αθλητισμός γίνεται αντικείμενο οικονομικής εκμετάλλευσης,
κάτι που συνάδει με το κοινωνικό πλαίσιο του καταναλωτισμού. Έτσι εμπορευματοποιείται,
με αποτέλεσμα να χάνεται η ευγένεια του αθλητισμού, το ήθος.
Β3. α. Ο τρόπος ανάπτυξης της 2ης παραγράφου είναι η σύγκριση – αντίθεση, με ανάπτυξη
ένα προς ένα, καθώς ο συγγραφέας συγκρίνει το πνεύμα του αθλητισμού στην αρχαιότητα και σήμερα. Επισημαίνει αρχικά ότι ο αθλητισμός στην αρχαιότητα εξευγένιζε και

ηθικοποιούσε, ενώ σήμερα αποθηριώνει και φθείρει. Συνεχίζει αναφέροντας ότι στην
αρχαιότητα ο αθλητισμός συνδεόταν με πνευματικές και ηθικές αξίες, ενώ σήμερα
σχετίζεται με την διαφήμιση και τα οικονομικά συμφέροντα. Χρησιμοποιούνται επίσης οι
διαρθρωτικές λέξεις που δηλώνουν αντίθεση: αντίθετα, ενώ.
β) Θεματική περίοδος: Έχουμε λησμονήσει ..σημασία
Σχόλια/Λεπτομέρειες: Επικράτησε το κατώτερο…κοινωνικός κίνδυνος.
Κατακλείδα πρόταση: δεν υπάρχει
γ) Παραδείγματα μεταφορικής λειτουργίας της γλώσσας: στη χώρα που γεννήθηκε η άμιλλα,
η υπνωτισμένη μάζα, αθλητισμός καταπνίγεται (Θάβει την αυτόνομη σκέψη, Σκοτώνει την
πνευματικότητα, οι αθλητικοί αγώνες μαραίνονται, ο πνευματικός πολιτισμός πάσχει
θανάσιμα)
Β4. α. – η άθληση συνδεόταν από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο με την έννοια της αρμονίας,
μάθησης, γνώσης και αληθινής ουσίας του ανθρώπου
- ένας έντονος πολιτικός ή εθνικός ανταγωνισμός καταπνίγει τον σύγχρονο αθλητισμό
- Η ανθρώπινη ύπαρξη έπαψε να είναι πνευματική αξία , άλλες αξίες που δεν είναι
ανώτερες παρά κατώτερες της, την εκτόπισαν
β. άμιλλας = συναγωνισμού, λησμονήσει= ξεχάσει,
συνάπτονται = συνδέονται/συσχετίζονται,
αέναα = ασταμάτητα/αδιάκοπα/παντοτινά
Γ. Επικοινωνιακό πλαίσιο: ανοιχτή επιστολή
[απευθύνεται σε πρόσωπο ή σε σύνολο προσώπων, που εκπροσωπούν κάποιον φορέα ή
θεσμικό όργανο. Στόχος της είναι να δημοσιευτεί σε κάποιο έντυπο μέσο. Περιέχει συνήθως
κριτική, διαμαρτυρία, επιδοκιμασία κλπ. Έχει δημόσιο χαρακτήρα και όχι εμπιστευτικό]
Προσφώνηση: Αξιότιμε κ. Αρχισυντάκτα,
Πρόλογος
Με αφορμή το πρόσφατο άρθρο που δημοσιεύσατε με θέμα την αύξηση των κρουσμάτων
βίας και διαφθοράς στον αθλητισμό, αποφασίσαμε στο σχολείο μου να σας αποστείλουμε αυτή
την επιστολή, με σκοπό να ενισχύσουμε τους προβληματισμούς σας, ευελπιστώντας
παράλληλα να ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος. Είναι γνωστό ότι η αθλητική φιλοσοφική
αντίληψη αποβλέπει στην καθολική διαπαιδαγώγηση του ατόμου, καθώς προσφέρει πνευματικά
και ηθικά ερείσματα στα οποία θεμελιώνεται η ανάπτυξη της προσωπικότητας. Έτσι συμβάλλει

στην αρμονική ένταξη του ατόμου στις πολιτικές και κοινωνικές λειτουργίες. Ωστόσο, όπως
αναδείξατε και στο άρθρο σας, το αθλητικό ιδεώδες εκφυλίζεται και διαβρώνεται.

Κύριο μέρος: – 1ο ερώτημα :τα φαινόμενα που διαβρώνουν το αθλητικό ιδεώδες
Κρούσματα βίας - χουλιγκανισμός:


η απόλυτη ταύτιση με την ομάδα, ο φανατισμός σε συνδυασμό με την βίαιη εκτόνωση,
οδηγούν στην καταστροφή δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας



συμπλοκές με οπαδούς της αντίπαλης ομάδας και με αστυνομικούς



συγκεκριμένα το ποδόσφαιρο προκαλεί έντονο φανατισμό, χαρακτηρίζεται η ομάδα ως
«θρησκεία». Απαιτεί προσήλωση που οδηγεί στην μισαλλοδοξία και τον δογματισμό



κυριαρχεί η επιθετικότητα, οξύνονται οι αντιθέσεις και εκδηλώνονται συμπεριφορές που
δεν συνάδουν με την ευγενή άμιλλα, την προσπάθεια για βελτίωση – ενισχύεται ο
εγωκεντρισμός.



διασπάται η κοινωνική συνοχή και καλλιεργείται ο ρατσισμός
Έτσι διαβρώνεται το αθλητικό ιδεώδες

Εμπορευματοποίηση του αθλητισμού:


η εμπορική εκμετάλλευση του αθλητισμού (διαφημίσεις και χορηγίες) τον μετατρέπει σε
επικερδή επιχείρηση. Προωθείται ο οικονομικός ανταγωνισμός και οι αθλητές
μετατρέπονται σε ανταλλάξιμες αξίες



πολλές ομάδες αναμειγνύονται σε οικονομικά σκάνδαλα (υπεξαιρέσεις, ξέπλυμα μαύρου
χρήματος, απάτες κλπ)



ύποπτες διαιτησίες, παράνομος τζόγος, εκβιασμοί και «στημένα» παιχνίδια αμαυρώνουν
την εικόνα του αθλητισμού σήμερα



επικρατεί η πολυτέλεια και η χλιδή, οι αθλητές συχνά παρουσιάζονται ως είδωλα που
θυμίζουν κινηματογραφικούς αστέρες, απέχοντας από το μέτρο και την απλότητα



σε αρκετές αθλητικές εκδηλώσεις κυριαρχεί ο υλισμός, με τις πομπώδεις διαφημίσεις, τις
εντυπωσιοθηρικές τελετές, τηλεοπτικοί σταθμοί διεκδικούν τα δικαιώματα προβολής, ενώ
συγχρόνως γνωστοποιούνται υπέρογκα ποσά ως αμοιβές των αθλητών που προκαλούν
το κοινό αίσθημα.

Πρωταθλητισμός:


η συμμετοχή και η ευχαρίστηση αντικαθίστανται από την υπέρμετρη αγωνία για
εντυπωσιακές επιδόσεις και ρεκόρ



επιδιώκεται η νίκη με αθέμιτα μέσα (χρήση αναβολικών ουσιών). Ο αθλητής
αντιμετωπίζεται ως μηχανή, δέχεται πιέσεις για να πετύχει την πρωτιά, αλλοιώνεται ο
χαρακτήρας του και μετατρέπεται σε άθυρμα των επιτήδειων που τον κατευθύνουν.

Πολιτική εκμετάλλευση του αθλητισμού:


Συχνά

κάποιες κομματικές παρατάξεις

ή

και ολοκληρωτικά

καθεστώτα

έχουν

εκμεταλλευτεί τους αθλητές και τις επιδόσεις τους. Έτσι με στόχο την ψηφοθηρία
διάσημοι αθλητές επιστρατεύονται σε προεκλογικούς αγώνες


Το αθλητικό θαύμα της Γερμανίας: η προετοιμασία της γερμανικής αθλητικής ομάδας
από το Γ΄ Ράιχ με σκοπό την ανάδειξη της γερμανικής φυλής και την ισχυροποίηση της
θέσης ότι αυτή είναι ανώτερη από τις άλλες (1936 Ολυμπιακοί αγώνες στο Βερολίνο).



Η καλλιέργεια τοπικιστικού πνεύματος, με συνέπεια να αναπτύσσονται εχθρικές
διαθέσεις (στην Ελλάδα χαρακτηριστική είναι η «σύγκρουση» ομάδων του Βορρά και του
Νότου, που οξύνεται και συντηρείται συχνά από δημοσιογράφους)

– 2ο ερώτημα : τρόπους ώστε το αθλητικό πνεύμα να τονωθεί, δίνοντας έμφαση στον ρόλο του
σχολείου και των ΜΜΕ
Σχολείο- Εκπαίδευση:


έμφαση στις αξίες και τα ιδεώδη του αθλητισμού και του Ολυμπισμού : το «Ευ
Αγωνίζεσθαι » και την «Ευγενή Άμιλλα ». Να αναβαθμιστεί το μάθημα της γυμναστικής
μέσω του οποίου θα εμπνέονται οι αξίες της εντιμότητας, του σεβασμού των κανόνων
διεξαγωγής των αγώνων, της ισότητας, της δικαιοσύνης, του σεβασμού των συναθλητών
και της ισοτιμίας. Επίσης οι αξίες της αριστείας, του ευγενικού συναγωνισμού ανάμεσα σε
άτομα και λαούς, της τάσης για διάκριση και υπεροχή μακριά από κάθε αντιπαλότητα. Ως
θεμελιώδη αρχή του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη διαβάζουμε:

«Ο Ολυμπισμός είναι φιλοσοφία ζωής πού προωθεί και συνδυάζει σε αρμονικό σύνολο τις
αρετές του σώματος και της ψυχής. Συνδέοντας τον αθλητισμό με τον πολιτισμό και την παιδεία,
ο Ολυμπισμός προσπαθεί να δημιουργήσει ένα τρόπο ζωής που στηρίζεται στη χαρά της
προσπάθειας, την εκπαιδευτική αξία του καλού παραδείγματος και το σεβασμό για οικουμενικές
αξίες »
« Ο σκοπός του Ολυμπισμού είναι να θέσει παντού τον Αθλητισμό στην υπηρεσία της αρμονικής
ανάπτυξης του ανθρώπου, ενθαρρύνοντας την δημιουργία μιας ειρηνικής κοινωνίας, η οποία
ενδιαφέρεται για την διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας»

βελτίωση της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής, ώστε οι μαθητές να απολαμβάνουν



τη συμμετοχή σε αθλήματα, να διοργανώνονται αθλητικές εκδηλώσεις, να δημιουργηθούν
περισσότερα και πιο οργανωμένα αθλητικά σχολεία
να δοθεί έμφαση στις αρχές της ανθρωπιστικής εκπαίδευσης ώστε να αποτρέπονται



φαινόμενα βίας και χειραγώγησης
ΜΜΕ:


οφείλουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους, ειδικά τα έντυπα μέσα επιβάλλεται να
αποδοκιμάζουν τον φανατισμό και όχι να τον συντηρούν



να προβάλλουν και να επιδοκιμάζουν αθλητές που ξεχωρίζουν όχι μόνο λόγω των
επιδόσεών τους, αλλά και λόγω του ήθους που παρουσιάζουν



να μην εξυπηρετούν οικονομικά συμφέροντα κερδοσκοπώντας σε βάρος του αθλητισμού
(υπερβολικός όγκος διαφημίσεων)



ο ρόλος τους είναι καταλυτικός στην εμπορευματοποίηση του αθλητισμού, οπότε είναι
ανάγκη να επιτελέσουν το χρέος τους ως φορείς κοινωνικοπολιτικής αγωγής, εστιάζοντας
στην ανάδειξη του αθλητικού ιδεώδους και όχι στο κέρδος.



να καταδικάζουν αντιαθλητικές συμπεριφορές, να καυτηριάζουν τον οπαδισμό



να προβάλλουν τις αρχές της αθλητικής παιδείας (εκπομπές, άρθρα ανάλογου
περιεχομένου)

Επίσης η πολιτεία αλλά και οι ίδιοι οι αθλητικοί παράγοντες καθίστανται υπεύθυνοι να πατάξουν
τα φαινόμενα που αμαυρώνουν τον αθλητισμό, είτε με την θέσπιση και εφαρμογή κυρώσεων,
είτε με την απομάκρυνση όσων λυμαίνονται τον αθλητικό χώρο.
Επίλογος
Η προσφορά του αθλητισμού, ειδικά σήμερα, φαντάζει πιο πολύτιμη από ποτέ. Αξίζει ο
αθλητισμός να αποτελέσει ένα μέσο που θα συντείνει στην αναγνώριση αξιών και ιδανικών που
εκλείπουν από τον κοινωνικό βίο. Η εντιμότητα, η ισότητα και η άμιλλα αναμφίβολα έχουν την
δύναμη να αντιμετωπίσουν την όποια ηθική σήψη ταλανίζει τις σύγχρονες κοινωνικές δομές.
Εσείς έχετε, και την δυνατότητα και όπως διαπιστώνουμε και την διάθεση, να καταδείξετε την
αξία του αθλητισμού. Θα μας βρείτε αρωγούς σε όποια προσπάθεια κάνετε.
Με εκτίμηση,
Επιμέλεια: Κάλτσου Στέλλα
Φιλόλογος
ΟΡΟΣΗΜΟ Χαλανδρίου

