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ΚΕΙΜΕΝΟ 1  

Το ποδόσφαιρο ως καθρέφτης 
 
[1] Είτε το αντιλαμβανόμαστε είτε όχι, τα απερίγραπτα γεγονότα που 
σημαδεύουν σε μόνιμη βάση το ποδόσφαιρο κυρίως, αλλά και τον 
ομαδικό αθλητισμό γενικότερα, αντικατοπτρίζουν την κατάσταση της 
χώρας. Όποιος κάνει τον κόπο να εξετάσει ένα - ένα τα χαρακτηριστικά 
του ελληνικού ποδοσφαίρου θα διαπιστώσει αβίαστα ότι ταυτίζονται 
σχεδόν απόλυτα με τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν την εικόνα 
της Ελλάδας σήμερα. Είναι υποκριτικό να εκφράζουμε θλίψη ή οργή για 
όσα συνέβησαν στον τελικό του Κυπέλλου, όταν γνωρίζουμε πολύ καλά 
ότι έχουμε τέτοια φαινόμενα κάθε Σαββατοκύριακο σε διάφορα γήπεδα 
και είναι ανόητο να θεωρούμε ότι το ποδόσφαιρο λειτουργεί 
ανεξάρτητα από την υπόλοιπη καθημερινότητα και την κοινωνία. 
 [2] Τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι το 
μέτριο έως οικτρό θέαμα που προσφέρει ως προϊόν (πρόκειται στην 
πραγματικότητα για ελληνική πατέντα το άθλημα που παίζεται στα 
ελληνικά γήπεδα και ονομάζεται ποδόσφαιρο), η ανύπαρκτη παραγωγή 
Ελλήνων παικτών με αποτέλεσμα να καταφεύγουν οι σύλλογοι στην 
εισαγωγή, η χαμηλή ποιότητα των παραγόντων του, η κάκιστη οργάνωση 
και λειτουργία, η τυφλή βία που παίρνει μαζικές διαστάσεις, η αδυναμία 
του κράτους να επιβάλει τον νόμο και να τιμωρήσει ενόχους, η 
εκτεταμένη συναλλαγή και διαφθορά, η συνωμοσιολογία που αποτελεί 
τρόπο σκέψης, ο τυφλός φανατισμός και παραλογισμός, τα μίντια που 
υποθάλπουν και εκτρέφουν όλες αυτές τις συμπεριφορές. Ίσως 
υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά που διαφεύγουν της προσοχής, αλλά 
τα παραπάνω είναι κυρίαρχα. 
 [3] Αντίστοιχα ακριβώς είναι τα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας 
αυτήν την εποχή. Βουτηγμένη στη μετριότητα, την έχει αποδεχθεί ως 
φυσιολογική κατάσταση και επιδίωξη στην καθημερινότητα, όπως και σε 
πάρα πολλούς επαγγελματικούς και επιστημονικούς τομείς, η οικονομία 



 

 

μας δεν παράγει και κυρίως εισάγει, η ποιότητα των πάσης φύσεως 
ταγών είναι χαμηλή, η κοινωνική οργάνωση και λειτουργία είναι 
κάκιστη, η ανομία, βία και η εγκληματικότητα κλιμακώνονται, το κράτος 
δεν μπορεί να επιβάλει το νόμο και την τάξη, επικρατεί ατιμωρησία, η 
διαφθορά με διάφορες μορφές και σε όλα τα επίπεδα είναι εκτεταμένη, 
η έλλειψη λογικής και η συνωμοσιολογία αποτελούν στοιχεία της 
ελληνικής νοοτροπίας, πολλά από τα μίντια διακρίνονται για τον 
λαϊκισμό τους και δεν αφήνουν τίποτα να ανθήσει. Πρόκειται για 
διαπιστώσεις με ελάχιστο περιθώριο λάθους, που αναμφισβήτητα 
διαμορφώνουν την κοινωνική πραγματικότητα στη χώρα. 
[4] Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι αν το ελληνικό ποδόσφαιρο 
θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετικό, εφόσον επικρατεί η κατάσταση 
που προαναφέραμε στην ελληνική κοινωνία. Η απάντηση είναι ότι 
δύσκολα θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Από την άλλη πλευρά, 
όμως, δεν είναι δυνατόν να έχει πέσει στα βάθη της πλήρους 
ανυποληψίας και το κράτος μαζί με την κοινωνία να παρακολουθούν 
δίχως να επεμβαίνουν. Αν μη τι άλλο, τίθενται πια ανοικτά θέματα 
καταλήστευσης όσων παίζουν «στοίχημα» ή κάτι παρόμοιο, ασφάλειας 
πολιτών και κράτους, διασυνδέσεων των λεγόμενων «χούλιγκαν» (που 
δεν είναι λίγοι, παρά τα όσα ισχυρίζονται παράγοντες και 
δημοσιογράφοι) με εγκληματικές συμμορίες και διάβρωσης του 
κοινωνικού ιστού. Για όποιον δεν έχει καταλάβει, ούτε οι παράγοντες 
του ποδοσφαίρου που έθρεψαν και προστάτευσαν τους «χούλιγκαν» 
μπορούν να τους ελέγξουν πια. 
 [5] Αν τώρα δεν γίνει κάτι δραστικό, πέρα από δηλώσεις και ευχολόγια, 
θα έλθει η ημέρα που η κοινωνία και το κράτος θα κληθούν να 
αντιμετωπίσουν εξοπλισμένους ιδιωτικούς στρατούς. Αυτή η ημέρα δεν 
είναι μακριά. 

Άγγελος Στάγκος,εφημ. Καθημερινή, 04/05/2011 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

 
Αθλητική παιδεία, το αντίδοτο στη βία 

[1] «Η βλακεία είναι ανίκητη», λένε. Και δεν έχει όρια. Όπως ανίκητη 
είναι και η βία που μαστίζει τα ομαδικά αθλήματα στην Ελλάδα. Βία, 
που έχει άμεση συνάφεια με την ευήθεια. Αλλά, βεβαίως, όχι μόνο με 
αυτήν. 
[2] Είναι προφανές ότι ιδιοκτήτες των αθλητικών εταιρειών έχουν 
συμφέρον να ρίχνουν λάδι στη φωτιά της βίας. Ειδάλλως, δεν θα 
διατηρούσαν τους «στρατούς» των φανατικών οπαδών, τους οποίους, 
ως έχει αποδειχθεί, δύνανται να ελέγξουν. Αλλά δεν το πράττουν. Γιατί; 
Ευεξήγητο… 



 

 

[3] Και η πολιτεία τι κάνει για την πρόληψη; Νομοθετεί και 
ξανανομοθετεί, χωρίς, όμως, να ψηφίζει τον νόμο, που μπορεί σε βάθος 
χρόνου δύο, τριών γενεών, αν όχι να εξαλείψει το τεράστιο τούτο 
κοινωνικό πρόβλημα, τουλάχιστον να το περιορίσει δραστικά. Ποιον; 
Αυτόν της καθιέρωσης ως μαθήματος από την Α΄ δημοτικού της 
Αθλητικής Αγωγής. 
[4] Βεβαίως και η αγωγή από την οικογένεια θα διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο. Όταν, όμως, βλέπω τον πατέρα να παρακολουθεί 
απαθώς τον γιο να καθυβρίζει αντίπαλους παίκτες, προπονητές και 
παράγοντες, έχοντας δώσει προηγουμένως αυτός το… καλό παράδειγμα, 
πώς μπορώ να ελπίζω στην παρούσα γενιά των μεγάλων, ηλικιακά, 
οπαδών; 
[5] Αυτή η βία έχει πολλές αιτίες. Κοινωνικές, απουσία ενδιαφερόντων 
κ.ά. Ένας ψυχολόγος θα μπορούσε ν’ απαντήσει στο ερώτημα, γιατί ένας 
νέος διακινδυνεύει ακόμη και τη ζωή του για να συγκρουστεί με κάποιον 
άγνωστο για ένα γκολ ή ένα καλάθι. 
[6] Αιθεροβάμων είμαι; Ονειροπόλος, ουτοπιστής; Αποκαλέστε με όπως 
θέλετε. Αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι η λύση μακροπρόθεσμα είναι η 
πρόληψη, μέσω της Αθλητικής Αγωγής, ώστε να θέσουμε τα θεμέλια για 
τη δημιουργία γενεών υγιών φιλάθλων.  

Ν.  Κωνσταντινόπουλος, εφημ. Καθημερινή , 11-1-2020 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 3 
 
Ο αθλητής του τίποτα  
  
Τρέχει. Τρέχει με αντίθετο άνεμο. 
Περνά βουνά, λίμνες, πόλεις. 
Δυσκολίες και δυσκολίες. Φωτιές, πολέμους, 
γκρίνιες, οικογένειες. 
Λίγες ομορφιές όταν σταματάει να πιει νερό. 
Τις βλέπει για λίγο, τις πιάνει, ξεχνιέται. 
Και πάλι το κυνηγητό, η κομμένη ανάσα, 
οι αποσπασματικές εικόνες, τραίνα που περνούν 
με χαρούμενους ανθρώπους. 

Και αυτός 
σαν κυνηγημένος να προσπαθεί ταυτόχρονα 
και άλλα αθλήματα. Να έρχεται τελευταίος 
με την ψυχή στο στόμα, να μην τον βλέπει 
κανείς, γιατί οι θεατές έχουν ήδη διαλυθεί. 
Με βροχές, με χιόνια, με ήλιους, το σώμα 



 

 

αντέχει, το μυαλό πετάει. Άλλοτε ξεχνάει 
– άλλοτε θυμάται. 

Σε μια στάση για να δει 
το φεγγάρι, συνέχεια σκέπτεται: το βιολέ 
απόβραδο, τα χάδια και τις υποσχέσεις. 
Και τρέχει, τρέχει, ενώ οι άλλοι συναθλητές του 
έχουν τερματίσει και σάρωσαν βραβεία 
και ιαχές. Αυτός μόνος τον κύκλο 
του χρόνου τρέχει. Χρόνος σε ευθεία 
ή τεθλασμένη ή σπείρα. 
Δεν κοιτάζει πίσω το ποίημα, 
γιατί τον ακολουθούν μύγες, ακρίδες 
και μολυσμένος αέρας του πολιτισμού. 

Περνώντας βλέπει δέντρα και ουρανό, 
βλέπει πουλιά, χαμογελά και λέει 
να δραπετεύσει, να πετάξει. 
Αλλά δεν γίνεται, είναι προγραμματισμένος 
γι αυτόν το ρόλο. Το ρόλο του δρομέα 
με το άγνωστο τέρμα. 
[...] 
Το τέρμα σφίγγεται βίδα 
στο άπειρο ή στην κάθε μέρα. 
Ένας διασκελισμός και χάνεται 
στην αβεβαιότητα του τέλους. 

Γιάννης Κοντός, Ο αθλητής του τίποτα, εκδ. Κέδρος 
 

ΘΕΜΑ   Α 

Να γράψετε την περίληψη των τριών πρώτων παραγράφων του 
Κειμένου 1 σε 70-80 λέξεις. 

                                                                                                           Μονάδες 15 
ΘΕΜΑ   Β 
Ερώτημα 1 
Οι συντάκτες των Κειμένων 1 και 2 έχουν παρόμοια άποψη για την 
κατάσταση που επικρατεί στον ελληνικό αθλητισμό. Συμπίπτουν όμως οι 
τοποθετήσεις τους σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος; Να 
απαντήσετε σε μία παράγραφο 80 λέξεων περίπου. 

                                                                                                           Μονάδες  15 

Ερώτημα 2 



 

 

Στη δεύτερη (2η) παράγραφο του Κειμένου 1 ο συντάκτης υποστηρίζει, 
με στοιχεία, την άποψη που διατύπωσε για το ελληνικό ποδόσφαιρο 
στην προηγούμενη παράγραφο. 

i. Πώς προσπαθεί να πείσει τον αναγνώστη ότι  η άποψή του είναι 
βάσιμη; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες  5 

ii. Να εντοπίσετε στην ίδια παράγραφο δύο γλωσσικές επιλογές του που 
συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτού του σκοπού. 

 Μονάδες  5 

Ερώτημα 3 

α. i Να σχολιάσετε τον  ρόλο των σημείων στίξης στην παρακάτω φράση  
με την οποία ολοκληρώνεται  η δεύτερη (2η) παράγραφος του Κειμένου 
2:     Γιατί; Ευεξήγητο... 

Μονάδες   5 

α.ii Να εντοπίσετε δύο όρους συνοχής στην τέταρτη (4η) παράγραφο του 
Κειμένου 1 και να προσδιορίσετε τη νοηματική σχέση που αποδίδουν. 

                                                                                                               Μονάδες  5 

β. Να δώσετε ένα συνώνυμο για καθεμία από τις τονισμένες λέξεις του 
αποσπάσματος: 

       Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι αν το ελληνικό ποδόσφαιρο 
θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετικό, εφόσον επικρατεί η 
κατάσταση που προαναφέραμε στην ελληνική κοινωνία. Η απάντηση 
είναι ότι δύσκολα θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Από την άλλη 
πλευρά, όμως, δεν είναι δυνατόν να έχει πέσει στα βάθη της πλήρους 
ανυποληψίας και το κράτος μαζί με την κοινωνία να παρακολουθούν 
δίχως να επεμβαίνουν. 

                                                                                                                                         
Μονάδες   5   

 

ΘΕΜΑ   Γ  

Στο Κείμενο 3 η έννοια του αθλητισμού λειτουργεί μεταφορικά- στο 

πλαίσιο της ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας- και αναφέρεται στην 

προσπάθεια του ανθρώπου να ξεπεράσει τις δυσκολίες της ζωής και να 



 

 

πετύχει τους στόχους του. Ποια είναι η άποψη του ποιητικού 

υποκειμένου για την προσπάθεια επίτευξης των στόχων του 

πρωταγωνιστή του; Να επιβεβαιώσετε την απάντησή σας αξιοποιώντας 

τρεις κειμενικούς δείκτες με αντίστοιχες σύντομες αναφορές στο 

κείμενο. Η απάντησή σας να έχει έκταση 150 -200 λέξεων. 

                                                                                                           Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ   Δ  

Με αφορμή την αναβολή των φετινών Ολυμπιακών Αγώνων και έχοντας 

παρακολουθήσει  την Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία 

Ολυμπία, αποφασίζετε να αναρτήσετε στο ιστολόγιό σας ένα κείμενο 

στο οποίο θα εξαίρετε τα ιδεώδη του Ολυμπισμού, παρουσιάζοντας στη 

συνέχεια δράσεις μέσω των οποίων αυτά μπορούν να σφυρηλατηθούν 

στο σχολείο στο πλαίσιο της αθλητικής παιδείας. (το κείμενό σας να έχει 

έκταση 350 - 400 λέξεων). 

                                                                                                  Μονάδες 30 

 

 


