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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ : ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

  

Θέμα Α  

Α1.  

  Ο συντάκτης του συγκεκριμένου κειμένου πραγματεύεται το 

σύγχρονο φαινόμενο εκφυλισμού του αθλητικού ιδεώδους, αφορμώμενος 

από την σοβαρή παραγκώνιση της αθλητικής παιδείας. Αρχικά, παρατηρώντας 

την πλήρη εισχώρηση οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων στον αθλητικό 

χώρο, κατονομάζει την διαστρέβλωση του αθλητικού ιδεώδους ως απόρροια της 

εμπορευματοποιημένης και τεχνοκρατικής, υλιστικής σύγχρονης ζωής. 

Μάλιστα, αναφέρεται και σε εσωτερικές υπαρξιακές αναζητήσεις του ατόμου, 

το οποίο στο όνομα της ένταξης και του αυτοπροσδιορισμού, ετεροκαθοδηγείται 

και εξωτερικεύει τα αρνητικά αισθήματα του ως βία στα γήπεδα. 

Καταλήγοντας, ο κειμενογράφος, αναγνωρίζει πως η φορτωμένη και 

πολυπληροφοριακή πραγματικότητα, μετατρέπει τον αθλητικό χώρο σε χώρο 

εκτόνωσης παρά χαλάρωσης και ουσιαστικής παίδευσης.  

 

Θέμα Β  

Β1. i)  

α) Σωστό  

β) Λάθος  

γ) Σωστό  

δ) Λάθος  

ε) Λάθος  

 

Β1. ii)  

 Είναι γεγονός πως η πληρότητα και η ανώτερη ανθρώπινη 

πραγμάτωση αφορούν την συγγύμναση σώματος, νου και ψυχής. Ο νέος 

άνθρωπος, έχοντας καλλιεργήσει τα ιδανικά του μέτρου, της ευρυθμίας και 

γενικότερα έχοντας υιοθετήσει την αρχαία έκφραση “ καλός καγαθός “, 

αντικρίζει τον αληθινό ανταγωνισμό, ο οποίος έχει ως θεμέλιο την ευγενή 

άμιλλα, ενώ σκοπός του και κέρδος του αποτελούν η ψυχική διάπλαση, η 

ωρίμανση, η πνευματική έκσταση, απέχοντας από κάθε είδους χρησιμοθηρικές 

σκοπιμότητες. Συμπερασματικά, πραγματικά κερδισμένος είναι αυτός που 

εφαρμόζει το “ παν μέτρον άριστον “, και αυτός που συνδυάζει πνευματική και 

σωματική καλλιέργεια, δημιουργώντας μια άρτια, ολοκληρωμένη 

προσωπικότητα.  



Έλενα Καραλέκα Σελίδα 2 

 

 

Β2. i)  

  Το κείμενο Ι. αναφέρεται στην παραγκώνιση της σημερινής παιδείας, η 

οποία επικεντρώνεται μόνο στην μετάδοση στείρων, νοητικών και γνωστικών 

δεδομένων,  ενώ υστερεί σε αθλητική παιδεία, έχοντας απορρίψει κάθε 

ενασχόληση με το σώμα. Το κείμενο ΙΙ, στην συνέχεια, αναφέρεται στα 

φαινόμενα εκφυλισμού του αθλητικού ιδεώδους καθώς και στους υπεύθυνους 

παράγοντες. Τα δύο κείμενα πραγματεύονται με διαφορετική προσέγγιση το 

βασικό θέμα της ενότητας, καθώς το πρώτο κείμενο αφορά την άρρηκτη σχέση 

του αθλητισμού με την παιδεία, ενώ το δεύτερο κείμενο απαριθμεί τους 

γενεσιουργόυς παράγοντες του φαινομένου της έλλειψης αθλητικής παιδείας 

από την σύγχρονη πραγματικότητα.   Το κείμενο Ι έχει απλό, λιτό και οικείο 

ύφος. Ο κειμενογράφος επιδιώκοντας να πείσει, να ευαισθητοποιήσει, να 

προβληματίσει τον αναγνώστη, χρησιμοποιεί πολύ συχνά ως τρόπο πειθούς την 

επίκληση στο συναίσθημα του δέκτη. Αυτό παρατηρείται σε αρκετά σημεία, 

όπως “ Αν η παιδεία…ωραίος και ενάρετος. “,  όπου παρατηρούμε χρήση 

ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας ως μέσω πειθούς.  Επιπλέον, εμφανής είναι 

και η χρήση σημείων στίξης, όπως εισαγωγικά “… <<πετυχαίνουν>>…”, 

παρενθέσεις “…(όχι νοητικών)…” και άνω τελεία “…για εξαργύρωση ‘ αν η 

ομορφιά…”. Το κύριο ρηματικό πρόσωπο που επικρατεί είναι το γ΄ενικό και 

πληθυντικό ρηματικό πρόσωπο, ο λόγος σε αρκετά σημεία είναι μακροπερίοδος, 

ενώ οι προτάσεις συνδέονται παρατακτικά, στοιχείο που υποδηλώνει έναν λόγο 

λιτό και άμεσο. Με βάση τα προηγούμενα, καταλαβαίνουμε πως ο συγγραφέας 

έχει μια προφορικότητα στον λόγο του, ενώ το κείμενο αποτελεί ένα στοχαστικό 

δοκίμιο. 

 

Το κείμενο ΙΙ. έχει πιο σοβαρό και επίσημο ύφος. Ο κειμενογράφος κάνει 

εκτεταμένη χρήση της επίκλησης στην λογική του δέκτη, ως κυρίαρχο τρόπο 

πειθούς, με σκοπό να πείσει, και αυτό παρατηρείται στην χρήση επιχειρήματος 

και τεκμηρίων. Ως τεκμήρια εντοπίζουμε παραδείγματα, όπως “…τα τρέχοντα 

καθεστώτα …διαπαιδαγώγηση.” και γενικές αλήθειες, όπως “ Η κυριότερη… 

απολαβών.”. Μάλιστα, παρατηρούμε την χρήση εισαγωγικών 

“…<<φιλάθλου>>…”,  το κύριο ρηματικό πρόσωπο είναι το γ’ ενικό ρηματικό 

πρόσωπο, ο λόγος είναι μακροπερίοδος, ενώ η σύνταξη των προτάσεων είναι 

υποτακτική, στοιχείο που υποδηλώνει παραστατικότητα και πειστικότητα στον 

λόγο του. Με βάση τα προηγούμενα, καταλαβαίνουμε πως ο συγγραφέας 

προσεγγίζει το θέμα με ένα πιο σοβαρό ύφος, με χρήση της λογικής ως 

επιχειρηματολογία, ενώ το κείμενο αποτελεί ένα αποδεικτικό δοκίμιο.  

 

Β2. ii)  

 Ο συντάκτης του κειμένου Ι. στην τρίτη παράγραφο επιχειρώντας 

να πείσει, κάνει χρήση αποδεικτικών μέσων επιλέγοντας ως τρόπο πειθούς 

την επίκληση στην λογική του δέκτη. Συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην ενίσχυση 

της αποδεικτικής θέσης πως η αθλητική παιδεία έχει άρρηκτη σχέση με την 

εκπαίδευση, καθώς όταν ο άνθρωπος καλλιεργεί τόσο την ψυχή και το πνεύμα 
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όσο και το σώμα του,  καταφέρνει να απαλλαγεί από δεισιδαιμονίες, ικανός για 

ορθή κριτική σκέψη και γόνιμη αμφισβήτηση. Προς αυτήν την κατεύθυνση 

λειτουργούν υποστηρικτικά τα μέσα πειθούς, όπως τεκμήρια και επιχειρήματα. 

Μάλιστα, ως τεκμήρια παρατίθενται γνωμικά, όπως “…<<Citius, Altius, 

Fortius>>…” και γενικές αλήθειες όπως “ Με άλλα λόγια…ενεργούν 

αποφασιστηκά.”.  

 

Συνακόλουθα, παρατίθεται και επιχείρημα από μέρους του 

συντάκτη.  

Η δομή του επιχειρήματος είναι η εξής:  

α’ προκείμενη: “ Όπως προβάλλει…Ολυμπιακούς αγώνες.“ 

β’ προκείμενη: “ Σ’ αυτήν…επιδίωξη.“  

Συμπέρασμα: “ Με άλλα λόγια…αποφασιστηκά. “  

 

Ως προς την αξιολόγηση του επιχειρήματος, το παρόν επιχείρημα 

κρίνεται λογικά ορθό, καθώς συνδυάζει εγκυρότητα και αλήθεια. Υπάρχει 

εγκυρότητα διότι το συμπέρασμα απορρέει με λογική αναγκαιότητα από τις 

προκείμενες και η αλήθεια εντοπίζεται αφού και το συμπέρασμα και οι 

προκείμενες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.  

Βάσει του μοντέλου επιχειρηματολογίας του Toulmin, είναι εμφανή ο 

ισχυρισμός,  τα δεδομένα αλλά και η εγγύηση. Συγκεκριμένα, ισχυρισμό 

συντιστά η αποδεικτική θέση του συγγραφέα πως το αθλητικό ιδεώδες είναι 

άμεσα συνιφασμένο με την εκπαίδευση και πως μόνο ένας άνθρωπος με άρτιο 

σώμα, νου αλλά και πνεύμα,  είναι ικανός για άσκηση γόνιμης κριτικής σκέψης, 

αναθεώρησης και ενεργής και αποφασιστικής πόρευσης. Ως δεδομένα, είναι 

εμφανή τα γνωμικά, όπως “… <<Citius, Altius, Fortius>>…” και το γεγονός “ 

Όπως προβάλλει…ειρήνης και αγάπης.”. Τέλος, ως εγγύηση διαφαίνεται η 

γενική αλήθεια ότι “ Με άλλα λόγια… αποφασιστικά. “.  

Β2. iii)  

 Για την συνοχή του κειμένου Ι έχουμε χρήση διαρθρωτικών λέξεων και 

φράσεων,  όπως “ Ωστόσο “ που υποδηλώνει νοηματική σχέση αντίθεσης-

εναντίωσης,  “ Αν “ , που υποδηλώνει νοηματική σχέση προϋπόθεσης-όρου, “ Με 

άλλα λογια…  “, που υποδηλώνει νοηματική σχέση επεξήγησης-διασάφησης, 

καθώς και χρήση αναφορικών αντωνυμιών. όπως “ που “ και “ όποιος “. 

Μάλιστα, παρατηρούμε την επανάληψη λέξεων και ονοματικών φράσεων 

κλειδιών, όπως την λέξη “ παιδεία “, “  ομορφιά “, και την διατήρηση ενιαίου 

ύφους από μέρους του συγγραφέα σε όλο το κείμενο. Εξάλλου, γίνεται και χρήση 

συγγενών νοηματικά λέξεων-όρων και φράσεων, ενώ παραλείπεται η χρήση 

λέξεων-φράσεων που έχουν ήδη αναφερθεί.  Με τις παραπάνω επιλογές, ο 

κειμενογράφος καταφέρνει να διατηρήσει την συνοχή κατά μήκος όλου του 

κειμένου του.   
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Β3. i)  

συγκεφαλαιωτικά: συμπερασματικά  

απομακρύνοντας: αποθώντας  

σκοπιμότητες: συμφέροντα  

απαραίτητη: αναγκαία  

ορθή προσέγγιση: ορθή τοποθέτηση  

έκφραση: απόρροια  

εξευγενισμό: βελτίωση  

δημιουργία: κατασκευή  

αντιπαραθέσεις: διαφωνίες  

επιτευχθεί: πραγματωθεί 

 

Β3. ii)  

  Η ορθή προσέγγιση του αθλητικού ιδεώδους οδηγεί τόσο στον 

εξευγενισμό του πνεύματος, όσο και στην δημιουργία ενός ώριμου και 

απαλλαγμένου από σκοπιμότητες ενεργού ανθρώπου. Αποτελεί απαραίτητη 

ανάγκη να δημιουργηθεί και να επιτευχθεί μια επιτυχής ενσωμάτωση της 

αθλητικής παιδείας στο εκπαιδευτικό σύστημα, με σκοπό την απομάκρυνση των 

αντιπαραθέσεων και την προώθηση της ευγενούς άμιλλας. Συγκεφαλαιωτικά, 

κατανοούμε πως ένας πραγματικά πραγματωμένος άνθρωπος εναρμονίζεται με 

το “ νους υγιής εν σώματι υγιεί “.  

 

Θέμα Γ  

  Θεματικό κέντρο του κειμένου ΙΙΙ αποτελεί το αθλητικό ιδεώδες και η 

άρρηκτη σχέση του με την εκπαίδευση και την διαμόρφωση ώριμων, άρτων 

προσωπικοτήτων. Ο συντάκτης του κειμένου χρησιμοποιεί ως συγκείμενο ένα 

ευρύτερο γλωσσικό περιβάλλον, που διαδραματίζεται σε ένα κολλέγιο της 

Αγγλίας,  στο οποίο περπατώντας στις εκτάσεις του, παρατηρεί φοιτητές να 

αθλούνται,  υπηρετώντας με αυτόν τον τρόπο την αρχαιοελληνική ρήση “ νους 

υγιής εν σώματι υγιεί “. Μάλιστα, με την χρήση του β’ ενικού ρηματικού 

προσώπου, ο συγγραφέας προσδίδει προφορικότητα στον λόγο του και δίνει την 

αίσθηση συνομιλίας και άμεσου διαλόγου με τον αναγνώστη, όπως “ Νιώθεις 

πως…έργο του. “, “Να μην νιώθεις…της ενέργειας.”. Παράλληλα, με την χρήση 

ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας με σχήματα λόγου, όπως “ Τέτοια 

συμπύκνωση πεθυμιάς…”, “…να υποτάξεις την ατομικότητά σου…”, προσδίδει 

ζωντάνια και παραστατικότητα στον λόγο του. Σκοπός του ομιλητή είναι να 

αποδώσει όσο πιο εικονικά μπορεί στον αναγνώστη, την ιδέα της ψυχικής και 

σωματικής καλλιέργειας, καθώς παρατηρεί τους άριστους φοιτητές του 

πανεπιστημίου να ασχολούνται και με το σώμα τους.   

 

Θέμα Δ  

<< Ο εξυγιαντικός ρόλος του αθλητισμού >>  

  Στο πλαίσιο μιας αδιάλειπτα επιστημονικά και τεχνολογικά 

εξελισσόμενης εποχής, η εντατικοποίηση, ο εξουθενωτικός ρυθμός ζωής, ο 

καταιγισμός πληροφοριών, καθιστούν τον σύγχρονο άνθρωπο δέσμιο της 
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στείρας τεχνοκρατικής γνώσης και αντίληψης και πλήρως απομακρυσμένο από 

το αθλητικό ιδεώδες….. αθλητισμός συμβάλλει στην σωματική άσκηση, καθώς 

και την ψυχοπνευματική καλλιέργεια, τη δημιουργική συνύπαρξη και την 

ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας, θεμελιώνοντας αξίες και αρετές που θα 

παρατεθούν στην συνέχεια. Όμως, με δεδομένο τον εκφυλισμό της αθλητικής 

παιδείας στην σύγχρονη εποχή, εύλογο ζητούμενο αποτελεί και η ανάδειξη των 

γενεσιουργών αιτιών που ο άνθρωπος απόκτησε στάση αδιαφορίας απέναντί 

του.  

 Ο αθλητισμός στην σύγχρονη εποχή έχει διαστρεβλωθεί από 

παράγοντες που οδηγούν στην επορευματοποίησή του και στην εκδήλωση 

βίαιων συμπεριφορών.  Το ευρύτερο υλιστικό πνεύμα που κυριαρχεί, η χρήση 

αναβολικών ουσιών από τους αθλητές, η αντικειμενοποίηση των αθλητών, 

μετατρέποντάς τους σε << είδωλα >> που θα προσφέρουν θέαμα, έχουν 

μετατρέψει τον αθλητικό χώρο σε πηγή πλούτου και όχι ουσιαστικής παίδευσης. 

Μάλιστα, ο φανατισμός και η επιθετικότητα σε συνδυασμό με την σύγχρονη 

ανεργία, τον καταναλωτισμό και την χρήση ναρκωτικών ουσιών, προκαλούν 

συνεχώς καταστροφικές αντιδράσεις στα γήπεδα,  τα οποία αποτελούν χώρο 

εκτόνωσης και όχι χώρο πραγματικής ενασχόλησης με τον αθλητισμό. Είναι 

γεγονός, πως το φαινόμενο εκφυλισμού και διαφθοράς της αθλητικής παιδείας 

οφείλεται στην τεχνοκρατική και χρησιμοθηρική κοινωνία που έχει 

διαμορφωθεί. Όμως, βασική προϋπόθεση για την επανένταξη του υγιούς 

αθλητισμού στην καθημερινότητα μας, είναι η κατανόηση της ευεργετικής 

σημασίας και επίδρασης του. Ποια είναι, άραγε, τα θετικά αποτελέσματα της 

αθλητικής παιδείας και μόρφωσης;  

  Ο αθλητισμός λειτουργεί ευεργετικά τόσο πάνω στο άτομο όσο και στην 

κοινωνία που αυτό εντάσσεται. Προσφέρει σωματική αναζωογόνηση, ευεξία, 

υγεία και ψυχική ωρίμανση καθώς ενισχύει την υπομονή, την επιμονή, την 

καρτερικότητα,  την αγωνιστικότητα. Προωθεί την ανάπτυξη ψυχικών δυνάμεων 

(κέφι, ζωντάνια,  χαρά), τον προβληματισμό, την κρίση, το αίσθημα της 

συλλογικότητας και καλλιεργεί ηθικές αξίες όπως την αξιοπρέπεια, τον 

σεβασμό και την εντιμότητα.  Εξάλλου, το αθλητικό πνεύμα διαμορφώνει 

κοινωνική συνείδηση, εθίζει στον σεβασμό των κανόνων, καθώς και ενισχύει την 

ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων σε διεθνές επίπεδο, ευνοώντας την 

συναδέλφωση των λαών.  

  Συνοψίζοντας γίνεται αντιληπτό πως το φαινόμενο εκφυλισμού του 

αθλητικού ιδεώδους λαμβάνει ανησυχητική διάσταση. Απαιτείται, λοιπόν, 

εγρήγορση και αδιάλειπτη προσπάθεια συγκερασμού θεωρίας και συνείδησης 

της πραγματικότητας, ώστε να γίνει πράξη το βαρυσήμαντο χρέος όλων μας ως 

προς την εξάλειψή του. Με αυτή την προοπτική, ο άνθρωπος θα διαμορφώσει 

μια άρτια,  ολοκληρωμένη προσωπικότητα, θεμελιωμένη πάνω στην ευεργετική 

ενασχόληση με τον αθλητισμό.  

 


