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ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
                                                                                                              

 

Αζιεηηζµόο ή πξσηαζιεηηζµόο; 
 

Θσµάµαι ραξαθηεξηζηηθά έλα βξνρεξό απόγεπµα ηνπ Γεθεµβξίνπ λα µνπ ιέεη ν 
πξνπνλεηήο µνπ µε έληνλν ύθνο: «θηάζε ζηα όξηα ζνπ θαη δελ ζα ράζεηο…» Αμίδεη ηειηθά 
έλαο αζιεηήο λα θηάζεη ζηα όξηα ηνπ θαη λα αθνινπζήζεη ην δξόµν ηνπ πξσηαζιεηηζµνύ, 
πόζν µάιινλ όηαλ απηόο ν δξόµνο αξρίδεη από ηα εθεβηθά αιιά αθόµε θαη από ηα παηδηθά 
ηνπ ρξόληα;  

Αο πάξνπµε όµσο ηα πξάγµαηα µε ηε ζεηξά. Η αμία ηνπ αζιεηηζµνύ είλαη 
αδηαµθηζβήηεηε αθνύ όρη µόλν εμαζθεί ην ζώµα θαη ν αζινύµελνο γίλεηαη εύξσζηνο, αιιά 
παξάιιεια ηνλ νπιίδεη µε αγσληζηηθόηεηα θαη απηνθπξηαξρία βνεζώληαο ηνλ µε ηνλ ηξόπν 
απηό λα αλαπηύμεη ηθαλόηεηεο, πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ θαη ζηνλ αγώλα ηεο δσήο 
πξνθεηµέλνπ λα µπνξεί λα ζέηεη πςειόηεξνπο ζηόρνπο θαη λα ηνπο ππεξαζπίδεηαη µε 
ππνµνλή θαη επηµνλή, µε εγθαηαιείπνληαο ηελ πξνζπάζεηα. Αμηνζεµείσηε επίζεο είλαη ε 
πξνζθνξά ηνπ αζιεηηζµνύ σο άζθεζε ζηε µείωση ηνπ άγρνπο θαη ηνπ ζηξεο, όπσο έρεη 
θαηαιήμεη µε έξεπλά ηνπ ν McAuley ην 1994.  

Επιπρόσθετα, εζίδεη ην άηνµν ζηνλ έληηµν αγώλα, ζην ζεβαζµό αθόµα θαη ζην 
διαφορετικό, ελώ ην µαζαίλεη λα πεηζαξρεί ζε θαλόλεο, βνεζώληαο ην ζηε δηαµόξθσζε 
µηαο νινθιεξσµέλεο πξνζσπηθόηεηαο, θνζµεµέλεο µε αξεηέο πλεπµαηηθέο, θνηλσληθέο θαη 
εζηθέο. Η εηθόλα απηνύ ηνπ αζιεηή ιεηηνπξγεί ζεηηθά γηα ηνπο λένπο θαη απνηειεί πξόηππν, 
αθνύ ππεξεηεί ηνλ πγηή αζιεηηζµό, µαθξηά από ζπµθέξνληα θαη νηθνλνµηθέο εμαξηήζεηο, 
ζθνπηµόηεηεο θαη αληαγσληζµνύο.  

Φαίλεηαη, όµως, πσο θαη ν αζιεηηζµόο δελ έµεηλε ανέπαυος από ηελ γεληθή θξίζε, 
ηεο επνρήο µαο θαη ηνπ πνιηηηζµνύ µαο, ε νπνία µεηέηξεςε ηηο ζσζηέο θαη γνήσιες ηδέεο ηνπ 
ζε ηδενινγήµαηα θαη ηνπο ζθνπνύο ηνπ ζε ζθνπηµόηεηεο. Αποψιλώθηκε, ινηπόλ, από αμίεο 
θαη ηδαληθά, αιινηξηώζεθε, θαη έγηλε µέζν εύθνινπ πινπηηζµνύ θαη ηθαλνπνίεζεο 
µαηαηόδνμσλ ζρεδίσλ. Η ππεύζπλε ζηάζε µαο απέλαληη ζηνλ πγηή αζιεηηζµό, επηβάιιεη λα 
γίλνπµε αξλεηέο- ηνπ θαθώο ελλννύµελνπ- πξσηαζιεηηζµνύ, ν νπνίνο ξνµπνηνπνηεί ηνλ 
αζιεηή µεηαηξέπνληαο ηνλ ζε µία µεραλή επηδόζεσλ, δηαθξίζεσλ θαη θπζηθά ρξήµαηνο.  

Ο πξσηαζιεηήο µπαίλνληαο ζε έλα θαύιν θύθιν παίδεη µε ηελ πγεία 
ηνπ(ηξαπµαηηζµνύο, απαγνξεπµέλεο νπζίεο, θιπ.), όπσο αθξηβώο νη µνλνµάρνη ησλ 
ξσµατθώλ ρξόλσλ έπαηδαλ µε ηε δσή ηνπο. Θαπµάδνπµε ξσµαιέα θνξµηά, γπµλαζµέλνπο 
µπώλεο, παξαβιέπνληαο ηνλ ηξόπν µε ηνλ νπνίν ρηίζηεθαλ απηά θαη όρη ην εάλ νη επηδόζεηο 
ηνπο είλαη ζηα όξηα ηνπ αλζξσπίλσο δπλαηνύ θαη όρη ηεο µεραλήο.  

Μάλιστα, ν Οπµπέξην Έθν αλαθέξεη πσο, ε πην ζπλαξπαζηηθή πιεπξά ησλ ζπνξ 
όπσο γίλνληαη ζήµεξα είλαη ε εδνλνβιεπηηθή. Βιέπεηο θάηη πιάζµαηα ηεξαηώδε(ζαλ ηνπο 
επλνπρηζµέλνπο ζηηο εηθόλεο ηεο Καπέια ηζηίλα), θάηη όληα πξνθάη, άςπρα, πνπ 
αγσλίδνληαη λα ζπάζνπλ ηα ξεθόξ, θάησ από ηα άπιεζηα βιέµµαηα ελόο αιινπαξµέλνπ 
πιήζνπο πνπ ελλνεί λα παξαθνινπζεί θαηαιεπηώο πσο θνπµαληάξνπλ ηα δύζηπρα θνξµηά 
ηνπο!  
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Έρνπµε εδώ µία πεξίεξγε εζηθή δηθηαηνξία, πνπ επηβάιιεη ζηελ πιεηνλόηεηα ηε λήθη ηνπ 
δηθνύ ηεο θνξµηνύ, πξνθεηµέλνπ λα ζαπµάδεη απεξίζπαζηε ηα θνξµηά µηαο µειονότητας. 
Ίζσο απηό λα ζέιεη λα δεη θαη ν ζεαηήο µε απνηέιεζµα ην γήπεδν λα µεηαηξέπεηαη ζε 
αληίζηνηρε ξσµατθή αξέλα.  

Σα νηθνλνµηθά θαη πνιηηηθά ζπµθέξνληα είλαη ηεξάζηηα. Πνδνζθαηξηθέο νµάδεο 
εηζάγνληαη ζην ρξεµαηηζηήξην θαη νη πνιηηηθνί ζε ξόιν ππνζηεξηθηώλ, όρη όµσο ησλ 
ηδεσδώλ πνπ πρεσβεύει ν αζιεηηζµόο αιιά ησλ µεραληζµώλ πνπ απηόο ππεξεηεί, ηνλ 
εθµεηαιιεύνληαη. Ο πξσηαζιεηήο έγηλε µέζνλ θαη ν ζθνπόο είλαη ηα ρξήµαηα. Έτσι, ν 
«θαθόο» πξσηαζιεηηζµόο εληείλεη ηνλ αληαγσληζµό θαη δηαθζείξεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ 
αζιεηή, αθνύ ηαπηίδεη ηε πξνζπάζεηα ηνπ απνθιεηζηηθά µε ηε λίθε θαη ηηο απνιαβέο πνπ ηελ 
αθνινπζνύλ.  

Επιπλέον, µε ηνλ «θαθό» πξσηαζιεηηζµό θαιιηεξγείηαη ηερλεέλησο θαη ν 
θαλαηηζµόο πξνθεηµέλνπ νη νπαδνί-ζεαηέο ηνπ λα είλαη εύθνια ρεηξαγσγήζηµνη, είηε µέζσ 
ηνπ πάζνπο θαη ηνπ δένπο πνπ πξνθαιεί ν ζπγθεθξηµέλνο αζιεηήο ή ην ζπγθεθξηµέλν 
άζιεµα, είηε όηαλ ην είδσιν απηό αμηνπνηεζεί ζηελ πνιηηηθή πξνο άγξαλ ςήθσλ.  

Ο αζιεηηζµόο είλαη µηα έλλνηα πνπ εύθνια-από θαθνύο ρεηξηζµνύο-µπνξεί λα 
απνρξσµαηηζηεί από ηηο αμίεο ηνπ θαη ηηο αξρέο ηνπ. Η Σηµή θαη ε Αμηνπξέπεηα ηνπ θάζε 
αζιήµαηνο, αηνµηθνύ ή νµαδηθνύ, δελ πξέπεη λα παίξλεη ππόζηαζε από ηελ «ηηµή» ηνπ 
αζιεηή θαη ην ήζνο όζσλ ιάζξα δηαβηνύλ ζην ρώξν.  

Δµείο, σο ζεαηέο, θξαηάµε ηε ζπγθίλεζε πνπ µαο προσυέρει θαη σο αζιεηέο όζα 
µαο δηδάζθεη. Καη νη δύν πάλησο έρνπµε πνιύηηµν ζεζαπξό ζηηο απνζθεπέο µαο γηα ην 
ηαμίδη ηεο δσήο µαο… 

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ  
Α. Θέιεηε λα ελεµεξώζεηε ηνπο ζπµµαζεηέο θαη ηηο ζπµµαζήηξηέο ζαο γηα ην 

πεξηερόµελν ηνπ πην πάλσ άξζξνπ πνπ δηαβάζαηε ζηνλ εµεξήζην ηύπν. Να γξάςεηε έλα 
θείµελν 120-130 ιέμεσλ, όπνπ ζα ην παξνπζηάδεηε µε ζπληνµία. 

 
(κνλάδεο 25) 

 
Β.1. ε θαζεµηά από ηηο δηαηππώζεηο πνπ αθνινπζνύλ λα δώζεηε ηνλ ραξαθηεξηζµό 
«ΩΣΟ» ή «ΛΑΘΟ», αλάινγα µε ην εάλ απνδίδνπλ ην λόεµα ηνπ θεηµέλνπ ζσζηά ή όρη.  
α. Ο αζιεηηζµόο εληζρύεη ζσµαηηθά θαη ςπρηθά ηνλ αζινύµελν.  
β. Ο ζσζηόο αζιεηήο απνηειεί πξόηππν γηα ηνπο λένπο.  
γ. Ο πξσηαζιεηηζµόο ξνµπνηνπνηεί ηνλ αζιεηή.  
δ. Ο θαθόο πξσηαζιεηηζµόο δηαθζείξεη ηνλ αζιεηή.  
ε. Αξλεηηθό ζηνηρείν ηνπ πξσηαζιεηηζµνύ είλαη ν θαλαηηζµόο. 

 
(κνλάδεο 10) 

 
B. 2. Να γξάςεηε ηξία (3), δηαθνξεηηθά, είδε ηεθµεξίσλ πνπ ρξεζηµνπνηνύλ νη ζπληάθηεο ηνπ 
άξζξνπ γηα λα ηεθµεξηώζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο. 

(κνλάδεο 6) 
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Β.3. Να γξάςεηε ηη δειώλνπλ νη πην θάησ δηαξζξσηηθέο ιέμεηο ηνπ θεηµέλνπ: 

Δπηπξόζζεηα( 3ε παξάγξαθνο), όµσο(4ε παξάγξαθνο), Μάιηζηα(6ε παξάγξαθνο), 
Έηζη(8ε παξάγξαθνο), Δπηπιένλ(9ε παξάγξαθνο).  

(κνλάδεο 5) 
 
Β.4. Να ζρνιηάζεηε ηε ρξήζε ηνπ µαθξνπεξίνδνπ ιόγνπ ζην απόζπαζµα (Η αμία ηνπ 

αζιεηηζµνύ… εγθαηαιείπνληαο ηελ πξνζπάζεηα.) ηεο 2εο παξαγξάθνπ ηνπ θεηµέλνπ. 
(κνλάδεο 4) 

 
Β.5. Να γξάςεηε έλα ζπλώλπµν γηα θαζεµηά από ηηο πην θάησ ιέμεηο: µείσζε, 

αλέπαθνο, απνςηιώζεθε, πξεζβεύεη, πξνζθέξεη. 
(κνλάδεο 5) 

 
Β.6. Να γξάςεηε έλα αληώλπµν γηα θαζεµηά από ηηο πην θάησ ιέμεηο:Θπµάµαη, 

δηαθνξεηηθό, γλήζηεο, ιήζε, µεηνλόηεηαο. 
 

(κνλάδεο 5) 
 

Γ. ε άξζξν (500-600 ιέμεσλ) πνπ ζα δεµνζηεύζεηε ζηελ ειεθηξνληθή εθεµεξίδα ηνπ 
ζρνιείνπ ζαο, λα αλαθεξζείηε ζηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην αζιεηηθό ηδεώδεο, ζηηο 
µέξεο µαο, έρεη εθθπιηζηεί, θαζώο θαη ζηνπο ηξόπνπο µε ηνπο νπνίνπο ην ρνιείν θαη ε 
Πνιηηεία ζα µπνξνύζαλ λα βνεζήζνπλ ηνπο λένπο ώζηε λα αλαπηύμνπλ «θίιαζιν» πλεύµα. 

(κνλάδεο 40) 

 

 

 

 

Καλή επιτυχία! �  

 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταηομζνους) 

Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των 
απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μθν γράψετε 
πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  
Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα 
βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
Να απαντιςετε στο τετράδιό σας ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για 
πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 
 
Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  .  


