ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ
Το ποδόσφαιρο εκπροσωπεί τις αξίες των σύγχρονων κοινωνιών που το‐
νίζουν το συναγωνισμό, την επίδοση και την ισότητα των ευκαιριών. Έχει
χαρακτηριστεί <<όπιο του λαού>> και έχει περιγραφεί ως <<σύγχρονη θρη‐
σκεία>>, όπου τα γήπεδα λειτουργούν ως σύγχρονοι <<καθεδρικοί ναοί>>.
Οι μεταφορές αυτές προσπαθούν στην ουσία να ερμηνεύσουν την έντονη
συναισθηματική εμπειρία του θεατή ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, το συ‐
ναρπαστικό συλλογικό βίωμα της κερκίδας, το πάθος και την αφοσίωση
του οπαδού της ομάδας.
Ταυτόχρονα το ποδόσφαιρο εκφράζει κατεξοχήν ανδρικές αξίες, παρα‐
κολουθείται σχεδόν αποκλειστικά από άνδρες θεατές και είναι, σε σημα‐
ντικό βαθμό, τόπος κατασκευής της ανδρικής ταυτότητας. Η όλη οργάνω‐
ση του παιχνιδιού εξάλλου παραπέμπει στον πόλεμο, ενώ μια σειρά από
παρομοιώσεις από τις πολεμικές συγκρούσεις για την περιγραφή του πο‐
δοσφαιρικού αγώνα αφήνουν να εννοηθεί ότι το γήπεδο είναι ένα πεδίο
μάχης όπου αναμετρούνται δύο ομάδες ‐ στρατοί. Ο χώρος του γηπέδου εί‐
ναι επίσης ένας χώρος βίας, τόσο μεταξύ αθλητών όσο και μεταξύ θεατών.
Και αν το <<σκληρό>> παιχνίδι έχει αρχίσει να περιορίζεται με τα –ατυχή
καμιά φορά και εκνευριστικά συχνά‐ σφυρίγματα των διαιτητών και τη
θέσπιση όλο και πιο αυστηρών κανονισμών, η χουλιγκανική βία ανθεί.
Χτίζεται εκεί ένα άλλο μέτωπο, ανάμεσα σε θεατές και αστυνομικούς, α‐
νάμεσα σε οπαδούς και διαιτητή, όπου τα διάφορα <<επεισόδια>> αντανα‐
κλούν την αρρενωπή <<αταξία>> και παραβατικότητα απέναντι στην ε‐
ξουσία.
Οι οπαδοί πάνε στο γήπεδο για να μεθύσουν με τη νίκη της ομάδας τους,
να ταπεινώσουν και να κατατροπώσουν τους αντιπάλους, να ζήσουν την
εμπειρία του θεάματος και της συμμετοχής σε μια εντελώς ιδιαίτερη συλ‐
λογικότητα.
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Α΄ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (4×2,5=10 μονάδες)
1. Σύμφωνα με τη συγγραφέα το ποδόσφαιρο θυμίζει έντονα πόλεμο.
Με ποια στοιχεία αιτιολογεί την άποψή της;
2. Δώστε έναν πλαγιότιτλο για κάθε παράγραφο.
3. Στο απόσπασμα «Και αν το σκληρό παιχνίδι …..εξουσία» να χω‐
ρίσετε προτάσεις και να τις χαρακτηρίσετε. Στις ονοματικές να βρεί‐
τε το συντακτικό τους ρόλο.

4. α) Να βρείτε τα παρώνυμα των παρακάτω λέξεων: όπιο, όλη, διά‐
φορα, χώρος.
β) Να βρείτε τα συνώνυμα των παρακάτω λέξεων: ερμηνεύσουν,
πεδίο, ανθεί.
γ) Να βρείτε τα αντώνυμα των παρακάτω λέξεων: σύγχρονοι, άτυ‐
χος, αυστηρός.
Β’ ΕΚΘΕΣΗ
Γράψτε ένα άρθρο που θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα του σχολείου σας
με θέμα:
«Ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλλει στην οικοδόμηση της ειρήνης α) ανά‐
μεσα σε άτομα ή ομάδες ατόμων αλλά και β) ανάμεσα σε κράτη»
Να αναπτύξετε το παραπάνω θέμα σε δύο παραγράφους.
(Μονάδες 10)

