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«Η αθλητική παιδεία ως μέσο καταπολέμησης της βίας στον αθλητισμό» 

Του  Αντώνη Κουφού 

Δυστυχώς τα  τελευταία χρόνια  βιώνουμε φαινόμενα βίας σε  διάφορους  αθλητικούς 
χώρους στη χώρα μας. Το φαινόμενο της <<αθλητικής βίας>>  έχει πάρει στην Ελλάδα 
τέτοιες διαστάσεις  που , κάνοντας μια προσωπική εκτίμηση , φοβάμαι ότι σε λίγο η 
κατάσταση θα είναι μη αναστρέψιμη. 

Από την στιγμή που το πανανθρώπινο αγαθό του αθλητισμού που μας κληροδότησαν 
οι αρχαίοι Έλληνες , δείχνοντας μας πώς να προάγουμε ,την ομορφιά και την υγεία 
του σώματος , την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας ,την διαύγεια του 
πνεύματος και το να ζούμε με ήθος , κατάντησε  << άρτος και θέαμα >> και 
εκφράζεται  μέσα από τα Μ.Μ.Ε. και  μέσα από τον τζόγο, διαμορφώνοντας μόνο 
οπαδούς και όχι φιλάθλους, και το κυριότερο όχι αθλούμενους  , η βία θα είναι μία 
πρακτική που θα συνεχίζει να υπάρχει και να καταστρέφει την ομορφιά του 
αθλητισμού. Δυστυχώς το πρόβλημα έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που πλέον 
κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές . Η προβληματική αυτή συμπεριφορά πλήττει 
καταρχήν τον ίδιο τον αθλητισμό , αφού ολοένα και περισσότεροι υγιώς  σκεπτόμενοι 
άνθρωποι απομακρύνονται από τους αθλητικούς χώρους. 

Το φαινόμενο της αθλητικής βίας δεν  μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με μέτρα 
κατασταλτικού χαρακτήρα , τα οποία οφείλει να πάρει η πολιτεία . Τα μέτρα 
πρόληψης θα έχουν καλύτερα αποτελέσματα , έστω και σε βάθος χρόνου , γιατί θα 
συντελέσουν στην απόκτηση μιας σωστής νοοτροπίας και θα θέσουν το αγαθό του 
αθλητισμού στις σωστές του διαστάσεις. Ως πρόληψη καταρχήν εννοείται το δίπτυχο 

<< κάνω αθλητισμό-αποκτώ αθλητική παιδεία >>, χωρίς ωστόσο να παραβλέπουμε 
την σπουδαιότητα της εισαγωγής του μαθήματος της Ολυμπιακής Παιδείας – 
Αθλητικής Αγωγής στα σχολεία που αποτελούν τον πλέον ασφαλή χώρο για μια 
σωστή , διαρκή και αποτελεσματική παρέμβαση, ώστε στην πιο κρίσιμη και ευαίσθητη 
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ηλικία να διαμορφωθούν, δια βίου, στάσεις και συμπεριφορές, υψηλής κοινωνικής, 
παιδαγωγικής , ανθρωπιστικής και αθλητικής ευθύνης . 

 Όπως προκύπτει από τις βάσεις δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας για τους 
συλληφθέντες επεισοδίων σε αθλητικούς χώρους , τα τελευταία χρόνια , πρόκειται 
κατά κύριο λόγω για άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει  την μέση εκπαίδευση και δεν 
έχουν σταθερή απασχόληση. Ο καθηγητής Ψυχολογίας   Γ.   Πιπερόπουλος  σημειώνει 
πως <<σε γενικές γραμμές το ψυχογράφημα ενός χούλιγκαν περιλαμβάνει την 
διάσταση του νεαρού της ηλικίας ( οπότε δεν υπάρχουν καλά εδραιωμένοι 
μηχανισμοί αυτοελέγχου της συμπεριφοράς ) και το στοιχείο της ανώριμης 
προσωπικότητας .  Η όλη ψυχοδυναμική κατάσταση επιβαρύνεται με προσωπικά 
βιώματα που εγείρονται σε πιθανές διαλυμένες οικογένειες ή και   οικογένειες που 
έχουν την έξωθεν καλή μαρτυρία , αλλά κατ’ ουσίαν   είναι διαλυμένες ή δεν υπάρχει 
επαφή ανάμεσα στα μέλη της . >>. Σύμφωνα με τον καθηγητή Πιπερόπουλο 
σημαντικό ρόλο παίζει και η ψυχολογία του όχλου όπου μειώνονται οι 
κοινονικοψυχολογικοί έλεγχοι της ατομικής και ομαδικής συμπεριφοράς. Σημαντικό 
ρόλο παίζουν επίσης η γενικότερη κατάπτωση των αξιών  , οι ταξικές αντιπαραθέσεις 
και οι διαφορές στο βιοτικό επίπεδο. 

Έρευνα  του Πανεπιστημίου της Αθήνας με επικεφαλής τον  καθηγητή 
Εγκληματολογίας Ν. Κουράκη έδειξε πως οι νέοι αυτοί έχουν δυσκολίες 
προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον και  σε συνδυασμό με την έλλειψη κατανόησης 
και αισθήματα αποξένωσης , παρακινούνται να αναζητήσουν ψυχολογική κάλυψη σε 
κλειστές ομάδες στις οποίες μπορούν να αφιερωθούν αποκλειστικά , προκειμένου να 
αντλήσουν ένα αίσθημα ότι κάτι αξίζουν (χαμηλή αυτοεκτίμηση). 

Οι παραπάνω επισημάνσεις μας δείχνουν πως η ενασχόληση με τον αθλητισμό  και η 
απόκτηση αθλητικής παιδείας είναι η σωστή κατεύθυνση . 

Α.Ι.     ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΜΟΡΦΗΣ/ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ                            ΜΟΝΑΔΕΣ 30 

Α.I.1 Να αποδώσετε περιληπτικά το πιο πάνω κείμενο σε 120 λέξεις. (μονάδες 

8) 

Α.I.2.Ποιες είναι οι διαστάσεις που έχει λάβει το πρόβλημα εκφυλισμού του 

αθλητισμού στις μέρες μας, σύμφωνα με το κείμενο; (μονάδες 2) 

Α.I.3 Να αναλύσετε με δικά σας λόγια τα συμπεράσματα του καθηγητή 

ψυχολογίας σχετικά με τους λόγους αύξησης της βίας στα γήπεδα.(μονάδα 3) 

 «Ο καθηγητής Ψυχολογίας   Γ.   Πιπερόπουλος  σημειώνει πως <<σε γενικές γραμμές 
το ψυχογράφημα ενός χούλιγκαν περιλαμβάνει την διάσταση του νεαρού της ηλικίας 
( οπότε δεν υπάρχουν καλά εδραιωμένοι μηχανισμοί αυτοελέγχου της συμπεριφοράς 
) και το στοιχείο της ανώριμης προσωπικότητας .  Η όλη ψυχοδυναμική κατάσταση 
επιβαρύνεται με προσωπικά βιώματα που εγείρονται σε πιθανές διαλυμένες 
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οικογένειες ή και   οικογένειες που έχουν την έξωθεν καλή μαρτυρία , αλλά κατ’ 
ουσίαν   είναι διαλυμένες ή δεν υπάρχει επαφή ανάμεσα στα μέλη της . >>. 
 

Α.I.4. Να εντοπίσετε τον τρόπο ανάπτυξης της δεύτερης (2ης) παραγράφου. Να 

τεκμηριώσετε την απάντηση σας μέσα από το κείμενο. (μονάδες 3) 

Α.I.5 Να εντοπίσετε τον τρόπο πειθούς και τα αντίστοιχα μέσα πειθούς που 

χρησιμοποιούνται στην τέταρτη (4η) παράγραφο. (μονάδες 3) 

Α.I.6 Να εξηγήσετε τη χρήση των εισαγωγικών μέσα στο κείμενο. (μονάδες 3) 

Α.I.7 Να αντικαταστήσετε τις πιο κάτω λέξεις με συνώνυμες, διατηρώντας τον 

γραμματικό τους τύπο. (μονάδες 3) 

Διαύγεια  

Πλήττει 

Κατασταλτικού  

Α.I.8 Να ετυμολογήσετε τις πιο κάτω λέξεις. (μονάδες 2) 

Κατασταλτικού  

Δίπτυχο  

Α.Ι.9 Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα. (μονάδες 3) 

Ρήμα  Παράγωγο Ουσιαστικό  Παράγωγο Επίθετο  

Προάγουμε    

Έδειξε    

Εχουν ολοκληρωσει    

 

Α.ΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

«Από την στιγμή που το πανανθρώπινο αγαθό του αθλητισμού που μας 
κληροδότησαν οι αρχαίοι Έλληνες , δείχνοντας μας πώς να προάγουμε ,την 
ομορφιά και την υγεία του σώματος , την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης 
προσωπικότητας ,την διαύγεια του πνεύματος και το να ζούμε με ήθος» 

«Οι παραπάνω επισημάνσεις μας δείχνουν πως η ενασχόληση με τον 
αθλητισμό  και η απόκτηση αθλητικής παιδείας είναι η σωστή κατεύθυνση .» 

Σε άρθρο σας που θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα του σχολείου σας να αναφέρετε 
τους λόγους που ο αθλητισμός αποτελεί γνήσια μορφής ψυχαγωγίας. Στη συνέχεια να 
εξηγήσετε πώς οι φορείς αγωγής θα καλλιεργήσουν την αθλητική παιδεία στους νέους. 
(έκταση 300 λέξεων)                                                               ΜΟΝΑΔΕΣ 40   
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ΜΕΡΟΣ Β’ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  ΜΟΝΑΔΕΣ 30  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ «Του νεκρού αδελφού» 

 

Προξενητάδες ήρθανε από τη Βαβυλώνα, 

να πάρουνε την Αρετή πολύ μακριά στα ξένα. 

Οι οχτώ αδερφοί δε θέλουνε κι ο Κωσταντίνος θέλει. 

«Μάνα μου, κι ας τη δώσομε την Αρετή στα ξένα, 

στα ξένα κει που περπατώ, στα ξένα που πηγαίνω, 

αν πάμ' εμείς στην ξενιτιά, ξένοι να μην περνούμε. 

- Φρόνιμος είσαι, Κωσταντή, μ' άσκημα απιλογήθης. 

Κι α μόρτει, γιε μου, θάνατος, κι α μόρτει, γιε μου, αρρώστια, 

κι αν τύχει πίκρα γή χαρά, ποιος πάει να μου τη φέρει; 

- Βάλλω τον ουρανό κριτή και τους αγιούς μαρτύρους, 

αν τύχει κι έρτει θάνατος, αν τύχει κι έρτει αρρώστια, 

αν τύχει πίκρα γή χαρά, εγώ να σου τη φέρω». 

  

Και σαν την επαντρέψανε την Αρετή στα ξένα, 

κι εμπήκε χρόνος δίσεχτος και μήνες οργισμένοι 

κι έπεσε το θανατικό, κι οι εννιά αδερφοί πεθάναν, 

βρέθηκε η μάνα μοναχή σαν καλαμιά στον κάμπο. 

Σ' όλα τα μνήματα έκλαιγε, σ' όλα μοιρολογιόταν, 

στου Κωσταντίνου το μνημειό ανέσπα τα μαλλιά της. 

«Ανάθεμά σε, Κωσταντή, και μυριανάθεμά σε, 

οπού μου την εξόριζες την Αρετή στα ξένα! 

το τάξιμο που μου 'ταξες, πότε θα μου το κάμεις; 

Τον ουρανό 'βαλες κριτή και τους αγιούς μαρτύρους, 

αν τύχει πίκρα γή χαρά, να πας να μου τη φέρεις». 

Από το μυριανάθεμα και τη βαριά κατάρα, 

η γης αναταράχτηκε κι ο Κωσταντής εβγήκε. 

Κάνει το σύγνεφο άλογο και τ' άστρο χαλινάρι, 

και το φεγγάρι συντροφιά και πάει να της τη φέρει. 

  

Παίρνει τα όρη πίσω του και τα βουνά μπροστά του. 

Βρίσκει την κι εχτενίζουνταν όξου στο φεγγαράκι. 

Από μακριά τη χαιρετά κι από κοντά της λέγει: 
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«Άιντε, αδερφή, να φύγομε, στη μάνα μας να πάμε. 

-   Αλίμονο, αδερφάκι μου, και τι είναι τούτη η ώρα; 

Αν ίσως κι είναι για χαρά, να στολιστώ και να 'ρθω, 

κι αν είναι πίκρα, πες μου το, να βάλω μαύρα να 'ρθω. 

- Έλα, Αρετή, στο σπίτι μας, κι ας είσαι όπως και αν είσαι». 

Κοντολυγίζει τ' άλογο και πίσω την καθίζει. 

  

Στη στράτα που διαβαίνανε πουλάκια κιλαηδούσαν, 

δεν κιλαηδούσαν σαν πουλιά, μήτε σαν χελιδόνια, 

μόν' κιλαηδούσαν κι έλεγαν ανθρωπινή ομιλία: 

«Ποιος είδε κόρην όμορφη να σέρνει ο πεθαμένος! 

-   Άκουσες, Κωσταντίνε μου, τι λένε τα πουλάκια; 

-   Πουλάκια είναι κι ας κιλαηδούν, πουλάκια είναι κι ας λένε». 

Και παρεκεί που πάγαιναν κι άλλα πουλιά τούς λένε: 

«Δεν είναι κρίμα κι άδικο, παράξενο μεγάλο, 

να περπατούν οι ζωντανοί με τους απεθαμένους! 

55  
 

 

1. Το πιο πάνω δημοτικό τραγούδι ανήκει στην κατηγορία των παραλογών. 

Να τεκμηριώσετε την πιο πάνω δήλωση με τέσσερα στοιχεία από το 

απόσπασμα. Μονάδες 4  

2. Η κατάρα της μάνας συνδέεται στενά με τον όρκο του Κωνσταντή. Να 

αναφέρεται πώς η κατάρα κι ο όρκος προωθούν την πλοκή της παραλογής 

και στη συνεχεία να γράψετε ποια η σημασία τους στη ζωή των ανθρώπων 

της εποχής. Μονάδες έξι 

 

 ΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  «Ερωτόκριτος» Γ’ 

ΠOIHTHΣ Δεν ημπορεί πλιο η Aρετή ετούτα ν' απομένει  

κι αγκουσεμένη ευρίσκεται και ξεπεριορισμένη 

 και λέγει του να μη μιλεί, πλιότερα μη βαραίνει  

μια λαβωμένη τσ' ερωτιάς, του πόθου αρρωστημένη: 1410  

4 APETOYΣA  

«Tα λόγια σου, Pωτόκριτε, φαρμάκιν εβαστούσα  

κι ουδ' όλπιζα ουδ' ανίμενα τ' αφτιά μου ό,τι σ' ακούσα.  

Ίντά 'ναι τούτα τά μιλείς κι ο νους σου πώς τα βάνει,  
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πού τα 'βρε αυτάνα η γλώσσα σου οπού μ' αναθιβάνει;  

Kαι πώς μπορεί τούτη η καρδιά που με χαρά μεγάλη1415  

στη μέση της εφύτεψε τα νόστιμά σου κάλλη  

και θρέφει σε καθημερνό, στα σωθικά ριζώνεις, 

 ποτίζει σε το αίμα τση κι ανθείς και μεγαλώνεις 

 κι ώς σ' έβαλε, σ' εκλείδωσε, δε θέλει πλιο ν' ανοίξει 

 και το κλειδίν ετσάκισεν άλλης να μη σε δείξει, 1420 

 και πώς μπορεί άλλο δεντρόν, άλλοι βλαστοί κι άλλα άθη,  

μέσα της πλιο να ριζωθούν, που το κλειδίν εχάθη; 

 Σγουραφιστή σ' όλο το νουν έχω τη στόρησή σου 

 και δε μπορώ άλλη πλιο να δω παρά την εδική σου·  

χίλιοι σγουράφοι να βρεθού, με τέχνη, με κοντύλι 1425 

 να θε να σγουραφίσουσι μάτια άλλα κι άλλα χείλη, 

 τη στόρησή σου ως τηνε δου, χάνεται η μάθησή τως,  

γιατί καλλιά 'ναι η τέχνη μου παρά την εδική τως.  

Eγώ, όντε σ' εσγουράφισα, ήβγαλα απ' την καρδιά μου αίμα  

και με το αίμα μου εγίνη η σγουραφιά μου· 1430  

κι όποια με το αίμα της καρδιάς μιά σγουραφιά τελειώσει,  

κάνει την όμορφη πολλά κι ουδέ μπορεί να λειώσει· 

 πάντά 'ναι η σάρκα ζωντανή, καταλυμό δεν έχει 

 και ποιος να κάμει σγουραφιά πλιο σαν εμέ κατέχει;  

Tα μάτια, ο νους μου κ' η καρδιά, κ' η όρεξη εθελήσα 1435  

κ' εσμίξαν και τα τέσσερα, όντε σ' εσγουραφίσα· 

 και πώς μπορώ να σ' αρνηθώ; Kι α θέλω, δε μ' αφήνει τούτ' η καρδιά που εσύ 'βαλες σ' τσ' 

αγάπης το καμίνι κ' εξαναγίνη στην πυρά, την πρώτη φύση εχάσε, η στόρησή μου εχάθηκε 

και τη δική σου επιάσε. 

1. Μέσα από ποια εκφραστικά μέσα παρουσιάζεται ο αληθινός έρωτας των 

δύο νέων; Μονάδες 2  

2. Με ποια λόγια προσπαθεί η Αρετούσα να παρηγορήσει και να στηρίξει 

τον Ερωτόκριτο;  Ποια είναι τα κύρια συναισθήματά της;Μονάδες 4   
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Συγκριτική Ερώτηση  κείμενο 2 και κείμενο 3 

1. Να συγκρίνετε τα δύο κείμενα ως προς το είδος της αφήγησης και τις 

αφηγηματικές τεχνικές τους μέσα από τις οποίες ηθογραφούνται τα 

κεντρικά πρόσωπα των κειμένων.  Μονάδες 4 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 3. «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», Σχεδίασμα Β2 

Ο Απρίλης με τον Έρωτα χορεύουν και γελούνε, 

Κι όσ' άνθια βγαίνουν και καρποί τόσ' άρματα σε κλειούνε. 

Λευκό βουνάκι πρόβατα κινούμενο βελάζει, 

Και μες στη θάλασσα βαθιά ξαναπετιέται πάλι, 

Κι ολόλευκο εσύσμιξε με τ' ουρανού τα κάλλη. 

Και μες στης λίμνης τα νερά, όπ' έφθασε μ' ασπούδα, 

Έπαιξε με τον ίσκιο της γαλάζια πεταλούδα, 

Που ευώδιασε τον ύπνο της μέσα στον άγριο κρίνο· 

Το σκουληκάκι βρίσκεται σ' ώρα γλυκιά κι εκείνο. 

Μάγεμα η φύσις κι όνειρο στην ομορφιά και χάρη, 

Η μαύρη πέτρα ολόχρυση και το ξερό χορτάρι· 

Με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κραίνει· 

 Όποιος πεθάνει σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει. 

Τρέμ' η ψυχή και ξαστοχά γλυκά τον εαυτό της. 

1.Να αναλύσετε τον τίτλο του ποιήματος και να τεκμηριώσετε τις απόψεις 

σας με στίχους από το σχεδίασμα Β΄. μονάδες 5 

2. Να περιγράψετε τη φύση έτσι όπως παρουσιάζεται στο απόσπασμα και να 

δηλώσετε το ρόλο της στη ζωή των Μεσολογγιτών.  Μονάδες 3  

3. «όποιος πεθαίνει σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει» Να εξηγήσετε ποιος 

εκφωνεί την πιο πάνω δήλωση, ποιο εκφραστικό μέσο χρησιμοποιείται 

και να εξηγήσετε γιατί ο θάνατος των Μεσολογγιτών γίνεται πιο 

δύσκολος; Μονάδες 2  

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 

ΚΑΛΗ ΜΕΛΕΤΗ 
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