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Προτεινόμενα Θέματα 

Νεοελληνική Γλώσσα 

4-4-2017 

Ολυμπιακή παιδεία και νεανική παραβατικότητα 

Γενικά, οι έφηβοι που εμφανίζουν απόκλιση από μια «αποδεκτή» συμπεριφορά εί-

ναι νέοι εγκλωβισμένοι οι ίδιοι στις αλυσίδες της παιδικής τους ηλικίας, όπου βίωσαν εγκα-

τάλειψη, διακρίσεις, περιφρόνηση και κακή χρήση της εξουσίας, τα οποία και διαιωνίζονται 

από τη μια γενιά στην άλλη. Όταν τα παιδιά αυτά μπορέσουν να βιώσουν συνειδητά την 

αδυναμία και την οργή των πρώτων χρόνων της ζωής τους, δεν θα χρειάζονται πια να κρα-

τούν σε απόσταση αυτά τα συναισθήματα και, ταυτόχρονα, ν’ ασκούν εξουσία σε άλλους, 

επισημαίνει η Alice Miller. Η ολυμπιακή παιδεία μπορεί να προσφέρει έναν χώρο επούλω-

σης της σκληρότητας και της κακομεταχείρισης που έχουν βιώσει οι νέοι αυτοί, υπό τον όρο 

ότι δεν λειτουργεί με αυταρχισμό και διακρίσεις, αλλά με ανθρωπισμό. Το ίδιο ισχύει και 

για τις αθλητικές δραστηριότητες, με την προϋπόθεση ότι δεν αναπαράγουν το αυστηρό 

σύστημα επιλογής και κατάταξης, αλλά εκεί αναγνωρίζεται κάθε είδους προσφορά.  

Η εφαρμογή στην πράξη της ολυμπιακής παιδείας προϋποθέτει, εν προκειμένω, την 

υιοθέτηση εκ μέρους της πολιτείας μιας νέας αθλητικής ιδεολογίας, η οποία σημαίνει μετα-

ξύ άλλων: την αναγνώριση της μοναδικότητας του ατόμου, την αξιοποίηση του ψυχαγωγι-

κού και παιγνιώδους χαρακτήρα του αθλητισμού, τον περιορισμό του κατακερματισμού 

του χρόνου των μαθητών, τη βελτίωση των αθλητικών υποδομών τόσο στο σχολείο, όσο και 

στη γειτονιά, μέσα από την οποία μπορεί να δημιουργηθεί η αίσθηση της ομαδικότητας και 

της κοινότητας. Κυρίως, όμως, την αλλαγή νοοτροπίας, ώστε ν' απαλλαγεί ο αθλητισμός 

από τον ψυχαναγκασμό της πρωτιάς ή την περιφρόνηση του ηττημένου, στοχεύοντας στην 

αποκατάσταση της επαφής του εφήβου με τη φύση, τo σώμα του και την ομάδα, και όχι 

στον ανταγωνισμό του άλλου. Η πολιτεία ας συνειδητοποιήσει ότι οι ανταγωνιστικές και 

συγκρουσιακές τάσεις που κυριαρχούν στις σύγχρονες κοινωνίες, ειδικά των μεγαλουπό-

λεων, έχουν δυσμενείς έως και δραματικές επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία της ίδιας της 

κοινωνίας. 

Τα ποσοστά της παραβατικότητας των νέων στην Ελλάδα έχουν σήμερα τάση αύξη-

σης και θα πρέπει να συνετίσουν την πολιτεία απέναντι σε ένα σημαντικό κοινωνικό πρό-

βλημα. Οι νέοι αυτοί δεν είναι επισκέπτες από άλλο πλανήτη, αλλά τα παιδιά μας, δηλαδή 

έργο και καθρέφτης μας. Με την παραβατικότητά τους κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου 

για την κοινωνία που δημιουργήσαμε.  

Η «ολυμπιακή παιδεία», ως συστατικό στοιχείο μιας εκ βάθρων αναγεννημένης 

παιδείας, θα πρόσφερε πολλά σε κάθε νέο, πόσο μάλλον στα δυσκολεμένα παιδιά, καθώς Ορ
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θα λειτουργούσε σαν ηχείο των ψυχολογικών και σωματικών κραδασμών τους, και σαν φυ-

σικό παρατηρητήριο των εντάσεων, των συγκρούσεων και των μεταπτώσεών τους. Αξιο-

ποιώντας την ανάγκη της εφηβείας για συμμετοχή σε ομάδες ή παρέες ομοφύλων, θα ε-

ντάσσονταν οι νέοι σε αθλητικές ομάδες, στις οποίες θα αποφόρτιζαν το περίσσευμα της 

ενέργειάς τους, νιώθοντας παράλληλα δημιουργικοί και εξελίξιμοι. Η νεολαία δεν μπορεί 

να αντιμετωπίζεται μόνο ως χώρος ανίχνευσης νέων ταλέντων, αλλά διά της ολυμπιακής 

παιδείας μπορεί να ενισχυθεί το αυτοσυναίσθημα και η άσκηση αυτοελέγχου και αυτοσυ-

γκράτησης, χαλιναγωγώντας τις αυτοκαταστροφικές κι αψιθυμικές αντιδράσεις του νέου. 

Κων. Γογγάκη, «Η συμβολή της ολυμπιακής παιδείας στην αντιμετώπιση της παραβατικότη-

τας των νέων» 

 

Α.  Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου σε 100-120 λέξεις. 

Β1.  Να σχολιάσετε το περιεχόμενο της παρακάτω φράσης σε μια παράγραφο: Διά της 

ολυμπιακής παιδείας μπορεί να ενισχυθεί το αυτοσυναίσθημα και η άσκηση αυτο-

ελέγχου και αυτοσυγκράτησης του νέου. (80-100 λέξεις) 

Β2. Να χαρακτηρίσετε το ύφος του κειμένου στο απόσπασμα «Γενικά… κοινωνίας».  

Β3.  Ποια σχέση δηλώνουν οι παρακάτω διαρθρωτικές λέξεις: όταν, κυρίως, όμως, δη-

λαδή, καθώς. 

Β4.  Να εντοπίσετε δύο μεταφορές και να εξηγήσετε τον λειτουργικό τους ρόλο. 

Β5.  α.  «εν προκειμένω», «εκ βάθρων»: να γράψετε την ερμηνεία των λόγιων αυ-

τών φράσεων. 

β.  αψιθυμικές: Να βρείτε τα συνθετικά από τα οποία σχηματίζεται η λέξη αυ-

τή και στην συνέχεια με καθένα απ’ αυτά να γράψετε μια άλλη σύνθετη λέ-

ξη. 

γ.  παιγνιώδους, κατακερματισμός, δυσμενείς, κρούουν: να αντικαταστήσετε 

τις παραπάνω λέξεις με κάποια συνώνυμη σε πιο ανεπίσημο ύφος.  

Γ.  Με αφορμή τη βίαιη συμπεριφορά των νέων στους αθλητικούς χώρους και στο εν-

δοσχολικό περιβάλλον, να συντάξετε ένα άρθρο σε σχολική εφημερίδα στο οποίο 

θα αναφέρετε:  

α)  τα αίτια που ευθύνονται για την έξαρση της νεανικής βίας και  

β)  τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο αθλητισμός θα μπορούσε να συμβάλλει 

στην άμβλυνση του φαινομένου. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α.  Το κείμενο πραγματεύεται το ρόλο της ολυμπιακής παιδείας στην αντιμετώπιση της 

νεανικής παραβατικότητας. Αρχικά, αναφέρεται ότι τα παιδιά με παραβατική συμπεριφορά 

έχουν βιώσει δύσκολες καταστάσεις και η ολυμπιακή παιδεία με τις αθλητικές δραστηριό-

τητες μπορούν να συμβάλλουν στη λύση του προβλήματος, όταν κινηθούν στο πνεύμα της 

ισότητας και της αναγνώρισης κάθε προσπάθειας. Αυτό προϋποθέτει απαγκίστρωση του 

αθλητισμού από τη νοοτροπία του πρωταθλητισμού, του ανταγωνισμού και αξιοποίηση του 

ψυχαγωγικού του χαρακτήρα. Επίσης, τονίζεται ότι ο αθλητισμός θα βοηθήσει τους νέους 

να ανακτήσουν τη ψυχολογική τους ισορροπία, να ενταχθούν σε ομάδες, να διοχετεύσουν Ορ
όσ
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τη δημιουργικότητά τους και να αποκτήσουν αυτοσυγκράτηση. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα 

μειωθεί το φαινόμενο της νεανικής βίας, που βρίσκεται σε έξαρση.  

Β1.  Η εφαρμογή στην πράξη της Ολυμπιακής παιδείας βασίζεται στο ιδεώδες της ευγε-

νούς άμιλλας. Το «ευ αγωνίζεσθαι» δε σηματοδοτεί απλώς την έντιμη νίκη αλλά αποτελεί 

και στάση ζωής στην οποία κυρίαρχο στοιχείο είναι ο σεβασμός. σεβασμός στους κανόνες 

του αθλήματος, τους συναθλητές και τους αντιπάλους. Η εγκόλπωση του αθλητικου ιδεώ-

δους ωθεί τους αθλητές να παλέψουν με τίμια στάση, ενώ παράλληλα σκοπός είναι ο αγώ-

νας και όχι η νίκη με κάθε κόστος. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο η ενασχόληση του νέου με 

τις αθλητικές δραστηριότητες θα λειτουργήσει καταλυτικά για τη διαμόρφωση υγιούς ψυ-

χισμού. Ο νέος προκειμένου να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της εξάσκησης αναπτύσσει τις 

αρετές της αυτοπειθαρχίας και εγκράτειας, ενώ παράλληλα κατανοεί αντικειμενικά τα όρια, 

τις δυνατότητες και τις αντοχές του, ώστε να αποκτήσει πιο ολοκληρωμένη γνώση του εαυ-

τού του. Η αυτεπίγνωση που θα αποκομίσει θα τον οδηγήσει στον αυτοσεβασμό και θα ε-

νισχύσει την αυτοπεποίθηση του. 

Β2.  Το ύφος του κειμένου στο συγκεκριμένο απόσπασμα είναι σοβαρό και επίσημο. Ο 

συγγραφέας χρησιμοποιεί τη γλώσσα κυρίως αναφορικά, ενώ η χρήση του γ’ ενικού και 

πληθυντικού προσώπου δίνουν αντικειμενικότητα στο λόγο («Γενικά οι έφηβοι… άλλη», «Η 

ολυμπιακή παιδεία… ανθρωπισμό»). Ο κειμενογράφος επιλέγει τον μακροπερίοδο λόγο και 

την υποτακτική σύνδεση των προτάσεων για να επεξηγήσει σύνθετα νοήματα («Η εφαρμο-

γή… κοινότητας»). Το λεξιλόγιο είναι επίσημο (λόγιες λέξεις) («διαιωνίζονται, επούλωσης, 

κατακερματισμό, ψυχαναγκασμό») και οι ιδέες διαρθρώνονται με αυστηρή λογική δομή.  

Β3.  όταν: χρόνος- προϋπόθεση,  

κυρίως: έμφαση,  

όμως: αντίθεση,  

δηλαδή: επεξήγηση,  

καθώς: αιτιολόγηση. 

Β4.  - δηλαδή έργο και καθρέπτης μας 

- κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου  

Με το μεταφορικό λόγο ο συγγραφέας προσδίδει ζωντάνια, παραστατικότητα και 

ποικιλία στο λόγο. Το κείμενο γίνεται περισσότερο ποιητικό και το ύφος άμεσο και γλαφυ-

ρό. Δημιουργείται μια γέφυρα επικοινωνίας με τον αναγνώστη, καθώς οι ιδέες του κειμέ-

νου γίνονται περισσότερο κατανοητές σ’ αυτόν. Συγκεκριμένα, με τη φράση «έργο και κα-

θρέπτης» τονίζεται η καταλυτική επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος στη διαμόρφωση 

της προσωπικότητας του νέου. Με τη μεταφορική φράση «κρούουν τον κώδωνα του κινδύ-

νου» δίνεται έμφαση στις επικίνδυνες διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο της νεανικής 

παραβατικότητας στις μέρες μας.  

Β5. α. εν προκειμένω: στη συγκεκριμένη περίπτωση 

   εκ βάθρων: ριζικά 

β.  αψιθυμικές: αψύς + θυμός 

   αψύς: αψιμαχία 

   θυμός: κυκλοθυμικός 

γ.  παιγνιώδους: διασκεδαστικού,  Ορ
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κατακερματισμού: κομματιάσματος,  

δυσμενείς: αρνητικές,  

κρούουν: χτυπούν 

Γ. Νέοι και Αθλητισμός  

Πρόλογος 

Αφόρμηση από ένα περιστατικό βίας στον ενδοσχολικό ή αθλητικό χώρο, επισήμανση της 

έξαρσης του φαινομένου της νεανικής παραβατικότητας και της θετικής συμβολής του α-

θλητισμού στον ψυχισμό και γενικότερα στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων. 

Ζητούμενο 1: Αίτια της νεανικής βίας. 

1. Η κατίσχυση της υπερεντατικοποιημένης σχολικής εργασίας, η εξεταστικομανία, η 
βαθμοθηρία, το ανταγωνιστικό κλίμα, καταπιέζει την εσωτερικότητα των μαθητών, 
ενώ καταργεί τη σφαρικότητα και απομακρύνει από το ιδανικό της διαμόρφωσης 
μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας. 

2. Το σχολείο γίνεται ο προθάλαμος για τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
και δεν ενεργοποιεί κίνητρα για μάθηση. Όλα αυτά δημιουργούν στο άτομο πολλές 
απογοητεύσεις και ματαιώσεις και το οδηγούν στην επιθετική συμπεριφορά. 

3. Τα αθλητικά σωματεία, κυρίως του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, καλλιεργούν 
σκόπιμα το φανατισμό στους οπαδούς τους, ώστε να μπορούν να τους χρησιμοποι-
ούν ως μοχλούς πίεσης για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους. 

4. Σοβαρά κοινωνικά ζητήματα, όπως η κοινωνική αδικία, η κοινωνική ανισότητα, η 
ανεργία, η φτώχεια, η περιθωριοποίηση, δημιουργούν έντονα αισθήματα αγανά-
κτησης και μίσους. 

5. Η βίαιη συμπεριφορά καλύπτει το κενό από την έλλειψη αξιών και την απουσία ι-
δανικών, λόγω του υλικοευδαιμονιστικού τρόπου ζωής.  

6. Η προβολή σκηνών βίας από τα ηλεκτρονικά μέσα απευαισθητοποιεί το νεαρό δέ-
κτη και δημιουργεί αντικοινωνικά πρότυπα με τα οποία εύκολα ταυτίζεται. 

7. Οι διαταραγμένες σχέσεις των συζύγων μέσα στην οικογένεια, η υπερεργασία των 
γονέων, η αυταρχικότητα και η έλλειψη αγωγής με βάση τις ανθρωπιστικές αξίες 
ασκούν αρνητική επίδραση στη ψυχολογία του παιδιού. 

Μεταβατική παράγραφος 

Η σύνδεση του σύγχρονου αθλητισμού με ισχυρά οικονομικά συμφέροντα οδήγησαν στα-

διακά στην εμπορευματοποίησή του και στην πλήρη επαγγελματοποίησή του, με αποτέλε-

σμα την εμφάνιση εκφυλιστικών φαινομένων, όπως αυτών της εκδήλωσης βίας και φανατι-

σμού. Ωστόσο, στο αθλητικό ιδεώδες, όπως αυτό εκφράστηκε στους αγώνες κατά την ελλη-

νική αρχαιότητα και ιδιαίτερα στους Ολυμπιακούς, εδράζονται οι αξίες του ελληνικού πολι-

τισμού, που αποτελούν τη βάση για την υγιή αγωγή των εφήβων και την προετοιμασία τους 

για την κοινωνική ζωή. Ο αθλητισμός, λοιπόν, υπό την τήρηση κάποιων προϋποθέσεων 

μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική συνείδηση και να συντελέσει στην άμβλυνση της νεανι-

κής παραβατικότητας.  

Ζητούμενο 2: Προϋποθέσεις 

1. Η διαπαιδαγώγηση των νέων από την οικογένεια με πρότυπα αθλητικού ήθους. 

2. Η αναβάθμιση της αθλητικής παιδείας που παρέχεται από το σχολείο με στόχο την 
καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας, του «ευ αγωνίζεσθαι», της εντιμότητας, του ή-
θους, αξίες που απομακρύνουν το νέο από τη βία. Ορ
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3. Η ενίσχυση του ερασιτεχνικού αθλητισμού από την πολιτεία με την εξασφάλιση των 
αναγκαίων αθλητικών υποδομών και η πάταξη των φαινομένων εκφυλισμού του με 
τη θέσπιση ισχυρού νομοθετικού πλαισίου. 

4. Απώτερος στόχος κάθε αθλητικής δραστηριότητας δε θα πρέπει να είναι οι επιδό-
σεις, το ρεκόρ, η πρωτιά (πρωταθλητισμός), που γεννούν στην ψυχή του νέου τον 
αδυσώπητο ανταγωνισμό, τον οδηγούν στη χρήση αθέμιτων μέσων και καλλιερ-
γούν τη βία. 

5. Ο αθλητισμός είτε σε επαγγελματικό είτε σε ερασιτεχνικό επίπεδο επιβάλλεται να 
μυεί στην πειθαρχία, στο σεβασμό απέναντι στους άλλους, απέναντι στο διαφορε-
τικό και να βοηθά το νέο να αναπτύξει αυτοκριτική και να φτάσει στην αυτογνωσία, 
προκειμένου να γίνει ηθικά καλύτερος. 

6. Το αθλητικό πνεύμα με την υιοθέτηση των αρχών της ισότητας και της ομαδικότη-
τας, θα δώσει διέξοδο στην ένταση που προκαλεί ο σωρευμένος θυμός των νέων 
και θα βοηθήσει όσους βιώνουν αρνητικά συναισθήματα, λόγω της κοινωνικής τους 
απόρριψης, να απαλλαγούν απ’ αυτά μέσα από την ένταξη τους σε μια αθλητική 
ομάδα. 

7. Τα αθλήματα δε θα πρέπει να λειτουργούν ως μέσο εξεύρεσης ταλέντων, αλλά μέ-
σα απ’ αυτά να επιβραβεύονται όλες οι προσπάθειες, ώστε κάθε νέος να νιώθει 
δημιουργικός και να τονώνεται το αυτοσυναίσθημά του. 

8. Αναγκαία κρίνεται η αξιοποίηση του ψυχαγωγικού χαρακτήρα του αθλητισμού. 
Μέσα από το παιχνίδι το παιδί θα αποφορτιστεί από το άγχος, την ένταση και θα 
βρει μια δημιουργική διέξοδο για να διοχετεύσει την ενεργητικότητά του. 

Επίλογος 

Τονίζουμε την ευθύνη των φορέων παιδείας για τη διαπαιδαγώγηση των νέων με βάση τις 

αρχές και αξίες που επιτάσσει το «υγιές» αθλητικό ιδεώδες, με σκοπό τη πάταξη του ανη-

συχητικού φαινομένου της βίας. 
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