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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Μέγιστη δυνατή βαθμολογία 100 Βαθμοί
Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί και απαντήστε στις ερωτήσεις που σας
δίνονται.
ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΣΥΝΕΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ;

1.

Το ποδόσφαιρο στις μέρες μας κυριαρχεί σε παγκόσμια κλίμακα. Κανένας,
ακόμα και ο πιο άσχετος με το ποδόσφαιρο, όπως ο αρθρογράφος αυτού του
κειμένου, δεν μένει ασυγκίνητος από αυτό. Από την Ιαπωνία ως το Καμερούν
και από τη Χιλή ως τη Ρωσία, το ποδόσφαιρο είναι σήμερα το κοινό σημείο
αναφοράς των λαών, με αποκορύφωμα το Παγκόσμιο κύπελλο.

2.

Αν κανείς αναρωτηθεί για την αιτία του φαινομένου, της κυριαρχίας δηλαδή
του ποδοσφαίρου σε παγκόσμια κλίμακα, εύκολα θα διαπιστώσει ότι αυτή η
αιτία οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με την
παγκοσμιότητα του ενδιαφέροντος που προκαλεί ένα αθλητικό γεγονός, το
οποίο από τη φύση του δεν μπορεί να έχει καθοριστικές επιπτώσεις στις
κοινωνίες, σε αντίθεση με ένα μεγαλύτερης σημασίας πολιτικό ή οικονομικό
γεγονός. Ο δεύτερος και βασικότερος λόγος αφορά άμεσα το ίδιο το άθλημα.
Ειδικά το ποδόσφαιρο, περισσότερο από κάθε άλλο ατομικό ή ομαδικό
άθλημα, σε αντίθεση με το τένις, το κρίκετ, την κολύμβηση, τον κλασικό
αθλητισμό ή ακόμη και το θεαματικότατο μπάσκετ είναι αυτό που συγκινεί
και συνεπαίρνει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους ανά την υφήλιο,
αδιακρίτως πολιτιστικής παράδοσης, φυλής, ιστορίας και κοινωνικών
συνθηκών.

3.

Η εξήγηση του πρώτου κυρίως λόγου είναι ότι η σημερινή κοινωνία είναι
μαζική και μάλιστα παγκόσμια, γιατί τα μέσα πληροφόρησης είναι μαζικά και
άμεσα. Αλλά και η διασκέδαση του ευρύτατου κοινού έχει μαζικό χαρακτήρα.
Αυτό το γεγονός, όμως, δεν είναι καινούργιο. Έχει να κάνει με τον τρόπο της
ζωής των μεγάλων πόλεων από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ήδη
από τον καιρό της αρχαιότητας, το ρωμαϊκό αμφιθέατρο αποτελεί τη
γνωστότερη, όχι όμως και τη μοναδική περίπτωση μαζικού θεάματος και έχει
άμεση σχέση με τα χαρακτηριστικά του κυριότερου αθλήματος που γίνονταν
μέσα στο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, την πάλη είτε αυτήν ήταν η ατομική είτε η
ομαδική πάλη. Στη σύγχρονη εποχή ο κινηματογράφος με τις μεγάλες
αίθουσες και η σύγχρονη αρχιτεκτονική με τα τεράστιας χωρητικότητας
στάδια και γήπεδα προσφέρουν διέξοδο σε μεγάλο βαθμό στην ανάγκη όλων
των ανθρώπων για αθλητικά θεάματα και ψυχαγωγία.

4.

Το αξιοσημείωτο όμως είναι η παγκόσμια σύμπνοια γύρω από το
ποδόσφαιρο, που ενώνει τους πάντες και έχει γίνει σήμερα όχι απλώς το
παγκόσμιο άθλημα, αλλά η παγκόσμια θρησκεία. Κατά τον Γάλλο ακαδημαϊκό
Jean d Ormesson, το ποδόσφαιρο είναι το νέο «όπιο του λαού». Το
ποδόσφαιρο ως θέαμα αναμφισβήτητα προσφέρει κάτι το μοναδικό. Πρώτα
πρώτα, συνδυάζει θαυμαστές ατομικές επιδόσεις με ομαδικό συντονισμό και
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αποτελεσματική στρατηγική. Κατά δεύτερο λόγο, ο συνδυασμός σκληρότητας,
αντοχής, τεχνικής και «ευφυΐας των ποδιών» κάνει το ποδόσφαιρο να
ξεχωρίζει από όλα τα άλλα αθλήματα. Έτσι το ποδόσφαιρο είναι σκληρό
αγώνισμα, συχνά βάναυσο, λιγότερο σκληρό όμως από ότι είναι η πυγμαχία,
ενώ παράλληλα είναι ένα ομαδικό άθλημα, πιο συναρπαστικό από το βόλεϊ ή
το μπάσκετ.
5.

Η ομάδα, σε αντίθεση με τα άτομα, ενώνει τους οπαδούς, γίνεται
«ιδεολογία», απαιτεί προσήλωση και σύμπνοια, παρέχει σύμβολα, σημαίες,
ύμνους και χρώματα. 0 καθένας μπορεί να γίνει «μέλος» της ομάδας αν γίνει
οπαδός της. Είναι επομένως εύλογο να υποδουλώνονται στην ομάδα οι
πάντες. Κανένας δεν τολμά να αντιπαρατεθεί, να πάει κόντρα δηλαδή ή να
περιφρονήσει ανοιχτά αυτόν τον μοντέρνο θεό. Διότι ακόμη και τα μέτρα και
οι διαμαρτυρίες κατά των ταραχοποιών δεν αφορούν άμεσα το άθλημα του
ποδοσφαίρου, αφού, όπως συνηθίζουμε να λέμε, τους «χούλιγκαν» πολλοί
μίσησαν, το ποδόσφαιρο όμως κανείς.

6.

Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος για τον οποίο το ποδόσφαιρο και μόνο το
ποδόσφαιρο ξεσηκώνει τόσα πάθη, κινητοποιεί τόσα εκατομμύρια οπαδούς
στις πέντε ηπείρους και προσφέρει πολύ μεγάλες οικονομικές ευκαιρίες σε
αυτούς που εμπλέκονται με αυτό.

( 580 λέξεις, κείμενο διασκευασμένο και τροποποιημένο για τις ανάγκες της
εξέτασης)
Δημήτρης Δημητράκος, εφημερίδα. ΤΟ ΒΗΜΑ, 05/07/1998
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Να απαντήσετε και στις 3 ομάδες ερωτήσεων. Οι απαντήσεις να δοθούν στα νέα
Ελληνικά.
ΟΜΑΔΑ 1η
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

[30 / 100]

1.

Να εξηγήσετε με δικά σας λόγια τη σημασία των παρακάτω λέξεων ή φράσεων που
είναι υπογραμμισμένες στο κείμενο που σας δίνεται:
(5 βαθμοί)

•
•
•
•
•

Επιπτώσεις
Αναμφισβήτητα
Εύλογο
Διαμαρτυρίες
Προσφέρει

2.

Για ποιους λόγους το ποδόσφαιρο κυριαρχεί σε παγκόσμια κλίμακα;

3.

Βασίζοντας την απάντηση σας στο κείμενο να εξηγήσετε πως το ποδόσφαιρο σαν
θέαμα προσφέρει κάτι το μοναδικό.
(5 βαθμοί)
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(5 βαθμοί)

4.

Το ποδόσφαιρο έχει γίνει σήμερα όχι απλώς το παγκόσμιο άθλημα, αλλά η
παγκόσμια θρησκεία. Να συζητήσετε αυτήν την άποψη λαμβάνοντας υπόψη σας το
κείμενο που σας δίνεται.
(5 βαθμοί)

5.

«Είναι επομένως εύλογο να υποδουλώνονται στην ομάδα οι πάντες». Συμφωνείτε με
το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει ο αρθρογράφος; Να εξηγήσετε την άποψη σας.
(5 βαθμοί)

6.

Ο αρθρογράφος αναφέρει ότι το ποδόσφαιρο είναι ανώτερο από όλα τα άλλα
αθλήματα. Βασισμένοι στο κείμενο που σας δίνεται, να δώσετε τη δική σας άποψη.
(5 βαθμοί)

ΟΜΑΔΑ 2η
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

[30 / 100]

Να σχολιάσετε σε περίπου 100 λέξεις πως καταλαβαίνετε την έκφραση:
Κανένας δεν τολμά να αντιπαρατεθεί, να πάει κόντρα δηλαδή ή να περιφρονήσει
ανοιχτά αυτόν τον μοντέρνο Θεό.

ΟΜΑΔΑ 3η
ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΙΟ

[40 / 100]

Να επιλέξετε ένα από τα δύο θέματα και να αναπτύξετε τις απόψεις σας σε ένα κείμενο 300
περίπου λέξεων.
1ο θέμα:
Να συζητήσετε τη σημασία του αρχαιοελληνικού ρητού: Ένα γερό μυαλό, σε ένα γερό
σώμα.
2οθέμα:
Στη σύγχρονη κοινωνία μας το κάθε τι είναι επικεντρωμένο στο εδώ και τώρα.
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