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ΚΕΙΜΕΝΟ Ι. (ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ):ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ και ΠΑΙΔΕΙΑ 

Μια προσεκτική διήθηση στον κόσμο της εκπαίδευσης, η πείρα της ζωής και η 

συναλλαγή   με τον κόσμο του πνεύματος και με την ιστορία  έχουν πείσει πια πως η 

παιδεία, όχι μονάχα στη σχολική της φάση και έκταση, αλλά στη συνολική της 

σκόπευση, πάσχει από μια βασική και επικίνδυνη διαστροφή, που οφείλεται στην 

υπερτροφική ανάπτυξη των νοητικών και γνωστικών δυνάμεων της ανθρώπινης 

προσωπικότητας. Από τη νηπιακή ηλικία κιόλας, ως την ώριμη εφηβική ή τη νεανική 

περίοδο, ο νέος άνθρωπος καλείται να προσεγγίσει και να αφομοιώσει αναρίθμητες 

γνώσεις.  Οι νεότερες παιδαγωγικές προσπάθειες τείνουν, στο πώς θα αποχτήσει όλες 

αυτές τις άγνωστες για αυτόν πληροφορίες, πιο άκοπα και πιο γρήγορα. Η νοητική 

παιδεία μάλιστα συγκέντρωσε την προσοχή της σ’ αυτή την πλευρά της ανθρώπινης 

ύπαρξης αντλώντας και από την παράδοση όσα στοιχεία συντελούν στο σκοπό της. Το 

τελικό αποτέλεσμα αυτής της μακρόχρονης, δαπανηρής και εξαντλητικής 

προσπάθειας είναι στην καλύτερη περίπτωση η δημιουργία ανθρώπων ικανών να 

«πετύχουν» στη ζωή, αλλά «άμουσων», όπως θα τους ονόμαζαν οι αρχαίοι Έλληνες. 

  […]Εξάλλου μέσα από ιστορική αναδρομή κανείς δεν αμφισβητεί ότι το 

αγωνιστικό πνεύμα στάθηκε παράγοντας αποφασιστικός στην ανάπτυξη της ελληνικής 

ιστορίας. Εκείνο που είχε πρωταρχική σημασία ήταν η συνολική αγωγή του ανθρώπου, 

αυτό  θα πει η αρμονισμένη άσκηση των φυσικών και πνευματικών του (όχι νοητικών) 

δυνάμεων, χωρίς καμιάν άμεση χρησιμοθηρική επιδίωξη. Με άλλα λόγια ο στόχος της 

αρχαίας ελληνικής, ειδικότερα της αθηναϊκής παιδείας, ήταν η δημιουργία ελεύθερων 

και υπεύθυνων πολιτών, ικανών στο κορμί, στον νου και στην ψυχή, για να 

στοχάζονται ορθά, να βουλεύονται υπεύθυνα και να ενεργούν αποφασιστικά.  

Σε αυτό, σαφώς, συντέλεσε καταλυτικά, η αθλητική ιδέα. Όπως προβάλλει 

στους ελληνικούς αγώνες, ιδιαίτερα τους Ολυμπιακούς, προϋποθέτει την καταξίωση του 

ανθρώπου, την πίστη στη σωματική του αλκή και στην ηθική του καταξίωση, στην 

ελευθερία του, στην ισότιμη και δημοκρατική συμμετοχή του στα κοινά  και στη 

συνείδηση της ευθύνης του στον κόσμο στο πλαίσιο της πανανθρώπινης 

συναδέλφωσης, της παγκόσμιας ειρήνης και αγάπης. «Citius, Altius, Fortius» (Πιο 

γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά) ήταν και είναι το σύνθημα   στους Ολυμπιακούς 

αγώνες. Σ’ αυτήν εκείνο που έχει πρωταρχική σημασία είναι η συνολική αγωγή του 

ανθρώπου, αυτό θα πει η αρμονισμένη άσκηση των φυσικών και πνευματικών του (όχι 

νοητικών) δυνάμεων, χωρίς καμιάν άμεση χρησιμοθηρική επιδίωξη. Με άλλα λόγια ο 

στόχος της αρχαίας ελληνικής, ειδικότερα της αθηναϊκής παιδείας, εστιάζει στην 

δημιουργία ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών, ικανών στο κορμί, στον νου και στην 
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ψυχή, για να στοχάζονται ορθά, να βουλεύονται υπεύθυνα και να ενεργούν 

αποφασιστικά. 

Ωστόσο η ελληνική παιδεία, αγνόησε σκόπιμα ή στάθηκε ανίκανη να συλλάβει 

τα βαθύτερα και ουσιαστικότερα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού και της κλασσικής 

ελληνικής παιδείας. Μια τέτοια συνολική αγωγή που γυμνάζει το κορμί του νέου και 

την ψυχή του, που του μαθαίνει τις απαραίτητες γνώσεις, αλλά προπάντων ασκεί τις 

ψυχικές του δυνάμεις και καλλιεργεί την ευαισθησία του, είναι ίσως ένα ιδανικό 

ανέφικτο για τον δικό μας κόσμο, όμως δεν παύει να είναι ένα ιδανικό αξιοθαύμαστο 

και για τον   «Homo Sportivus» του 21ου αιώνα. Μια τέτοια συνολική αγωγή που γυμνάζει 

το κορμί του νέου και την ψυχή του, που του μαθαίνει τις απαραίτητες γνώσεις, αλλά 

προπάντων ασκεί τις ψυχικές του δυνάμεις και καλλιεργεί την ευαισθησία του, είναι 

ίσως ένα ιδανικό ανέφικτο για τον δικό μας κόσμο. Ωστόσο δεν παύει να είναι ένα 

ιδανικό αξιοθαύμαστο.  

Αν η παιδεία σημαίνει ελευθερία και αν ελευθερία και παιδεία αποτελούν 

αυτοσκοπούς και όχι μέσα ή μεταπρατικές αξίες για εξαργύρωση· αν η ομορφιά 

τελειώνεται μέσα στο ρυθμό και αν ο ρυθμός του ανθρώπου και του κόσμου όλου μπορεί 

να εκφραστεί σε μια κορυφαία στιγμή της ανθρώπινης ζωής· αν η ώρα αυτή του 

ανθρώπου δεν είναι άλλη από εκείνη που το ανθρώπινο κορμί και η ανθρώπινη ψυχή 

ανθοφορούν για να καρπίσουν αργότερα και μυστικά, τότε όλα αυτά μπορούν να 

βρίσκονται μονάχα μέσα στον νέο άνθρωπο, όταν έχει πια γεμίσει την εφηβεία και 

προτού ακόμα φτάσει να γίνει ώριμος άντρας ή γυναίκα, τότε που έχει κατακτήσει αυτό 

που οι Έλληνες ονόμαζαν ‘’καλός καγαθός’’, δηλαδή ωραίος και ενάρετος. Αυτήν την 

ώρα θα δείξει την ανθρώπινη δύναμη και ομορφιά και θα συναγωνιστεί για τη νίκη με 

τους όμοιούς του, για μια νίκη που του δίνει το στεφάνι και μαζί μ’ αυτό το θαυμασμό 

των συνανθρώπων του, δεν έχει ανάγκη από τίποτε άλλο. Όποιος δε νιώθει ρίγος 

φέρνοντας στο νου του τον Διαγόρα πάνω στους ώμους των γιων του μέσα στις ιαχές 

των πανελλήνιων(’’Κάτθανε Διαγόρα, οὐκ ἐς Ὄλυμπον ἀναβήσει’’)*, μπορεί να ζήσει 

μακάρια και μυαλωμένα και να καζαντίσει τα αγαθά του κόσμου, όμως θα περάσει από 

τον κόσμο αυτόν χωρίς να δοκιμάσει το ένα αγαθό, αυτό που λέμε ομορφιά ή έκσταση ή 

πλήρωση. 

   Μανόλης Ανδρόνικος  «ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΝΟΠΑΙΔΕΙΑ (κείμενο διασκευασμένο) 

 

*Ο Διαγόρας ο Ρόδιος ήταν ένας από τους διασημότερους πυγμάχους της αρχαιότητας και 

γενάρχης ολυμπιονικών.[…]Σε προχωρημένη ηλικία το 448 π.Χ. ήταν παρών στην 

Ολυμπία όταν οι γιοι του, Δαμάγητος και Ακουσίλαος, στέφθηκαν Ολυμπιονίκες. Λέγεται 

ότι αμέσως μετά την ανακήρυξή τους σε Ολυμπιονίκες, οι γιοί του ανέβασαν τον πατέρα 

τους στους ώμους τους και τον περιέφεραν θριαμβευτικά στο στάδιο. Τότε ένας από τους 

θεατές αναφώνησε ‘’Κάτθανε Διαγόρα, ουκ εις Όλυμπον αναβήση’’ (Πέθανε Διαγόρα, μην 

περιμένεις να ανέβεις και στον Όλυμπο) και ο Διαγόρας εν μέσω των επευφημιών και 

πλήρης ευδαιμονίας άφησε την τελευταία του πνοή. 

 

    

 

ΚΕΙΜΕΝΟ II.(ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ) 

Είναι γεγονός πως φαινόμενα εκφυλισμού του αθλητικού ιδεώδους 

πληθαίνουν ολοένα και περισσότερο λαμβάνοντας σημαντικές διαστάσεις. Η 

κυριότερη έκφανση της νέας αυτής πραγματικότητας είναι η διάχυτη 
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εμπορευματοποίηση του αθλητισμού και ο πρωταθλητισμός ως αυτοσκοπός: ο 

τρόπος που ο αθλητισμός, εν γένει, αντιμετωπίζεται, τον καθιστά ένα προϊόν 

εκμετάλλευσης το οποίο περιορίζεται στην προσφορά ενός «υπερθεάματος» και στη 

διασφάλιση των επιθυμητών οικονομικών απολαβών. Όπως είναι φυσικό, οι πρακτικές 

αυτές αλλοιώνουν όχι μόνο την πρωταρχική ουσία των αγωνιστικών δραστηριοτήτων, 

που εν ολίγοις συνοψίζεται στην αρχή «το παιχνίδι για τη χαρά του παιχνιδιού», αλλά 

και τη φύση και ταυτότητα του ίδιου του αγωνιζόμενου, ο οποίος υποκινείται πλέον από 

λανθασμένα κίνητρα, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία του με τη χρήση αναβολικών 

ουσιών και, τελικά, εμπορευματοποιώντας τον ίδιο του τον εαυτό. Ο αθλούμενος 

καθίσταται πλέον ένα πολύτιμο προσόν ή ανθρώπινο εργαλείο, το οποίο αγοράζεται, 

πωλείται (πολλές φορές με υπέρογκα ποσά) και καλείται να ανταποκριθεί στις αξιώσεις 

των διεθνών οργανώσεων για τη νίκη. Η χρησιμοποίηση αθλητών σε διαφημιστικές 

καμπάνιες αντανακλούν πλήρως τη νέα αυτή προσέγγιση περί αντικειμενοποίησης στο 

πεδίο αυτό και ταυτόχρονα, καλλιεργούν λανθασμένα πρότυπα στους νέους που 

συνεχώς προβάλλονται από τα ΜΜΕ και ενισχύουν επιλογές διαμορφωμένες με λάθος 

κριτήρια. 

Εξετάζοντας το παραπάνω φαινόμενο εμπορευματοποίησης του αθλητισμού 

και συσχετίζοντάς το με περιστατικά οικονομικών στοιχημάτων και με ζητήματα 

διασφάλισης του μέγιστου, στα πλαίσια του δυνατού, οικονομικού και μη κέρδους, δεν 

θα μπορούσε να μην απασχολήσει και η επίδραση τους στην κοινωνία. Όπως είναι 

φυσικό, η υψηλή δημοτικότητα των αθλητικών δραστηριοτήτων, τις καθιστά ιδανικά 

μέσα επίτευξης σκοπιμοτήτων εθνικής και πολιτικής φύσεως: τα τρέχοντα 

καθεστώτα, επικαλούμενα την έμφυτη ανάγκη των ανθρώπων ένταξής τους σε μία 

ομάδα ως ένα τρόπο αυτοπροσδιορισμού τους, κατευθύνουν το κοινό μετατρέποντάς το 

σε μια άβουλη μάζα, αποπροσανατολισμένη από τα τρέχοντα προβλήματα, που 

διοχετεύει τη δυσαρέσκειά της στον χώρο των γηπέδων και επιδεικνύει αν μη τι άλλο, 

ελλιπή αθλητική διαπαιδαγώγηση. Κατά αυτό τον τρόπο, αυξάνονται τα φαινόμενα 

χουλιγκανισμού στα περιβάλλοντα αυτά, αναπαράγοντας έναν φαύλο κύκλο στον 

οποίο οι άνθρωποι υιοθετούν έναν διαφορετικό κοινωνικό ρόλο, συχνά τον βαθύτερα 

καταπιεσμένο τους, πολλές φορές αντίθετο από την πραγματική τους ταυτότητα και 

καταφεύγουν σε βίαιες πρακτικές οι οποίες ωστόσο, αδυνατούν να προσφέρουν την 

πολυπόθητη λύση στα αρχικά τους προβλήματα. 

 Όπως είναι φυσικό, στο πλαίσιο αυτών των διαστρεβλωμένων συμπεριφορών, 

διαφοροποιείται με τη σειρά της και η ίδια η έννοια του «φιλάθλου»: Ο «φίλαθλος» 

παύει να είναι ένας υποστηρικτής μιας αθλητικής ομάδας που αγαπάει και 

παρακολουθεί συστηματικά τα αθλητικά δρώμενα. Αντιθέτως, υιοθετεί πρακτικές 

φανατισμού οι οποίες, με τον υπέρμετρο ζήλο που συνοδεύουν, συχνά καλλιεργούν 

εχθρικές συμπεριφορές και αισθήματα διχασμού μεταξύ των ανθρώπων σε εθνικό αλλά 

και διεθνές επίπεδο. Η απομάκρυνση από τις αξίες και τα ιδανικά του αθλητισμού 

καλλιεργεί μία προβληματική κουλτούρα, απόρροια της αντανάκλασης μιας εξίσου 

προβληματικής πραγματικότητας. Η παραγκώνιση του αθλητικού ιδεώδους και η θυσία 

του στο βωμό του κέρδους, στερεί από τους ανθρώπους τις επακόλουθες ωφέλειές του. 

Καθίσταται, αν μη τι άλλο, αναγκαίος ο επαναπροσδιορισμός του Ολυμπισμού και 

των αξιών του, τα οποία σχετίζονται κυρίως με την εκ νέου ιεράρχηση των αξιών και 

του γενικότερου προσανατολισμού των ανθρώπων προς νέες οδούς πνευματικού 

χαρακτήρα και όχι υλικού: κάθε ανάλογη εσωτερική επανάσταση ξεκινάει από το 

σχολείο και σχετίζεται άμεσα με ζητήματα παιδείας κατά την οποία θα 



Έλενα Καραλέκα Σελίδα 4 

 

καλλιεργηθεί μία υγιέστερη αντίληψη περί του αθλητικού ήθους, έτσι ώστε αφενός 

να αμβλυνθούν φαινόμενα χουλιγκανισμού και αφετέρου να εμφυσηθεί η κατάλληλη 

αθλητική διαπαιδαγώγηση.  

Συγκεφαλαιωτικά, η πολιτεία και οι φορείς κοινωνικοποίησης οφείλουν να 

εξυγιάνουν το αθλητικό πεδίο απομακρύνοντας τυχόν πολιτικές και οικονομικές 

σκοπιμότητες. Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητη η γενικευμένη ορθή προσέγγιση 

του αθλητισμού. Το αθλητικό ιδεώδες γεννήθηκε ως έκφραση του σεβασμού της 

ανθρώπινης ζωής, της ευγενούς άμιλλας, του σωματικού κάλλους και τελικά της 

ειρήνης: κρίσιμα βήματα τα οποία οδηγούν προς τον εξευγενισμό της ψυχής του 

Ανθρώπου ο οποίος αγωνίζεται για τη δημιουργία ενός κόσμου στον οποίο δεν θα 

κυριαρχούν οι αντιπαραθέσεις, οι διακρίσεις και ο πόλεμος, αλλά αισθήματα 

σεβασμού, ισότητας και αλληλεγγύης έτσι ώστε να επιτευχθεί τελικά αυτό το οποίο οι 

πρόγονοί μας υποστήριξαν με πάθος, την προσέγγιση του Ωραίου, του Αγνού και του 

Αληθινού. 

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ III.(ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ) 

Τέτοια συμπύκνωση πεθυμιάς και νοσταλγίας νιώθεις αναπνέοντας τον αγέρα 

τούτο του Ήτον1. Όλοι σχεδόν οι αρχηγοί του εγγλέζικου έθνους τους τελευταίους 

αιώνες πέρασαν εδώ μέσα, στους τοίχους τούτους και τις πρασινάδες, την παιδική κι 

εφηβική τους ηλικία, και τούτες οι κλειστές αυλές κι οι τριζοκοπούσες παμπάλαιες 

σκάλες και το γιασεμί τούτο που ανθίζει στις δοξαρωτές πόρτες θά ’μειναν σε όλη τους 

τη ζωή η μεγάλη τους αγιάτρευτη νοσταλγία.  

[…] 

Νιώθεις πως εδώ, στη μικρή τούτη φημισμένη πολιτεία όπου αναθρέφεται η 

εγγλέζικη αριστοκρατία, το ελληνικό πνέμα, φωτεινό, τολμηρό κι ισορροπημένο, 

συνεχίζει εξόριστο στην υπερβόρεια ομίχλη το εξαίσιο έργο του.  […] 

Περνώ ένα μικρό γιοφυράκι ποταμού, φτάνω στον ανοιχτό χώρο, όπου οι 

μεγάλοι μαθητές με τα ουρανιά και τ’ άσπρα κασκέτα, παίζουν γκολφ. Ωραία λιγνά 

κορμιά, χάρη και δύναμη, πειθαρχημένη ορμή, χαρά στο μάτι να βλέπει και στο νου να 

συλλογιέται πως με την άσκηση τα κορμιά τούτα γίνουνται καλοί αγωγοί για να 

περνάει το πνέμα.  […] 

Εδώ όμως, στο Ήτον, ο θεατής δεν μπορεί να ξεσπάει σε κλάματα. Γιατί μήτε 

καταπληχτικούς σκοινοβατικούς άθλους θα δει, μήτε κι η ψυχή μένει, μέσα σε τέτοια 

ευλύγιστα κορμιά, ακαλλιέργητη. Υπάρχει μέτρο, ισορροπία, παράλληλη καλλιέργεια 

σάρκας και νου σε ανθρώπινη κλίμακα. Ελληνική αρμονία.  Τα σπορτ κι οι κλασικές 

σπουδές είναι στο Ήτον οι δυο παράλληλοι αδερφωμένοι δρόμοι της αγωγής. Όχι όμως 

σπορτ ατομικά —ακόντιο, πήδημα, δίσκος— παρά σπορτ ομαδικά: λεμβοδρομίες, κρίκετ, 

τένις, φουτμπόλ.  

Τα ομαδικά παιχνίδια υπηρετούν μεγάλο ηθικό σκοπό: σε συνηθίζουν να 

υποτάξεις την ατομικότητά σου σε μια γενική ενέργεια. Να μη νιώθης πως είσαι άτομο 

ανεξάρτητο, παρά μέλος μιας ομάδας. Να υπερασπίζεσαι όχι μονάχα την ατομική σου 

τιμή παρά ολόκληρη την τιμή της ομάδας όπου ανήκεις: σχολή, Πανεπιστήμιο, πόλη, 

έθνος. Έτσι, από σκαλοπάτι σε σκαλοπάτι, το παιχνίδι μπορεί να σε ανεβάσει στις πιο 

αψηλές κι αφιλόκερδες κορυφές της ενέργειας.  […]  
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Στα σπορτ δε γυμνάζεις το σώμα σου μονάχα· γυμνάζεις, πάνω απ’ όλα, την 

ψυχή σου. «Στα τεραίν του Ήτον, είπε πολύ σωστά ο Ουέλιγκτον
2

, κερδήθηκε η μάχη 

του Βατερλό.»  

                    Νίκος Καζαντζάκης, Ταξιδεύοντας - Αγγλία, Αθήνα 1962  

 

1. Ήτον: Φημισμένο Κολέγιο της Μεγάλης Βρετανίας. 2. Ουέλιγκτον: Άγγλος στρατηγός 

ο οποίος έμεινε γνωστός για τη νίκη του επί το Ναπολέοντα στη μάχη 

του Βατερλό.  

  

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ A.  

A1. Πού οφείλεται η παραγκώνιση του αθλητικού ιδεώδους κατά τον αρθρογράφο του 

κειμένουII.; (90-100 λέξεις).  

         Μονάδες 10   

 ΘΕΜΑ Β.  

Β1.i Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, σύμφωνα με το κείμενο, τις παρακάτω 

διαπιστώσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε 

πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση 

είναι λανθασμένη.  

α. Ο δοκιμιογράφος υποστηρίζει πως η σύγχρονη παιδεία έχει καθαρά τεχνοκρατικό 

χαρακτήρα και δεν παράγει πνευματικά ώριμους ανθρώπους. 

β. Η αρχαιοελληνική παιδεία, σύμφωνα με τον Μανόλη Ανδρόνικο, έχει κοινά 

χαρακτηριστικά με τη σύγχρονη. 

γ. Μόνο η πολύπλευρη παιδεία θα καταφέρει να εμπνεύσει τους νέους τις σωστές αξίες 

και αρχές. 

δ. Στη σύγχρονη εποχή υπάρχει η δυνατότητα  παροχής πολύπλευρης αγωγής στους 

νέους. 

ε. Ο δοκιμιογράφος παραθέτει το παράδειγμα του Διαγόρα , για να παροτρύνει τους 

αναγνώστες του να συμμετέχουν ενεργά στα αθλητικά δρώμενα. 

 

ii. «…Αν η παιδεία σημαίνει ελευθερία και αν ελευθερία και παιδεία αποτελούν 

αυτοσκοπούς και όχι μέσα ή μεταπρατικές αξίες για εξαργύρωση· αν η ομορφιά 

τελειώνεται μέσα στο ρυθμό και αν ο ρυθμός του ανθρώπου και του κόσμου όλου μπορεί 

να εκφραστεί σε μια κορυφαία στιγμή της ανθρώπινης ζωής· αν η ώρα αυτή του 

ανθρώπου δεν είναι άλλη από εκείνη που το ανθρώπινο κορμί και η ανθρώπινη ψυχή 

ανθοφορούν για να καρπίσουν αργότερα και μυστικά, τότε όλα αυτά μπορούν να 

βρίσκονται μονάχα μέσα στον νέο άνθρωπο, όταν έχει πια γεμίσει την εφηβεία και 

προτού ακόμα φτάσει να γίνει ώριμος άντρας ή γυναίκα, τότε που έχει κατακτήσει αυτό 

που οι Έλληνες ονόμαζαν ‘’καλός καγαθός’’, δηλαδή ωραίος και ενάρετος. Αυτήν την 

ώρα θα δείξει την ανθρώπινη δύναμη και ομορφιά και θα συναγωνιστεί για τη νίκη με 

τους όμοιούς του, για μια νίκη που του δίνει το στεφάνι και μαζί μ’ αυτό το θαυμασμό 

των συνανθρώπων του, δεν έχει ανάγκη από τίποτε άλλο. Όποιος δε νιώθει ρίγος 
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φέρνοντας στο νου του τον Διαγόρα πάνω στους ώμους των γιων του μέσα στις ιαχές 

των πανελλήνιων(’’Κάτθανε Διαγόρα, οὐκ ἐς Ὄλυμπον ἀναβήσει’’)*, μπορεί να ζήσει 

μακάρια και μυαλωμένα και να καζαντίσει τα αγαθά του κόσμου, όμως θα περάσει από 

τον κόσμο αυτόν χωρίς να δοκιμάσει το ένα αγαθό, αυτό που λέμε ομορφιά ή έκσταση ή 

πλήρωση». Να αναδιατυπώσετε την παράγραφο σε 80-90 λέξεΙς συνολικά. 

          Μονάδες 15 

Β2.  

i.α.Πώς συνδέονται τα κείμενα I.και  II.με βάση το θέμα της ενότητας; Τι παρατηρείται 

ως προς το ύφος, την επιχειρηματολογία, τη στίξη, τα ρηματικά πρόσωπα, το είδος 

του λόγου, το μήκος των προτάσεων, το είδος της σύνδεσής τους και την 

επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα;  Σε ποια συμπεράσματα καταλήγετε;  

Μονάδες 3 

 

β.Σε τι διαφοροποιείται η οπτική των συγγραφέων των δύο κειμένων σχετικά με το 

θέμα του αθλητικού ιδεώδους;      

            Μονάδες 3 

 

ii.Πώς οργανώνει την επιχειρηματολογία o συγγραφέας στην τρίτη παράγραφο του 

κειμένου I.βάσει του μοντέλου του Toulmin;  

Μονάδες 3     

iii. Πού αποδίδει τα φαινόμενα εκφυλισμού του αθλητικού ιδεώδους ο  συγγραφέας 

στο κείμενο II.;  (σε 100 λέξεις.) 

Μονάδες 3 

     

 iv.Ποιες στρατηγικές(προσθήκη διαρθρωτικών λέξεων/φράσεων, δημιουργία 

δευτερευουσών προτάσεων) χρησιμοποιήθηκαν για τη συνοχή του του κειμένου I.;  

(σε 100 λέξεις.) 

Μονάδες 3 

     

Β3.i. «Συγκεφαλαιωτικά, η πολιτεία και οι φορείς κοινωνικοποίησης οφείλουν να 

εξυγιάνουν το αθλητικό πεδίο απομακρύνοντας τυχόν πολιτικές και οικονομικές 

σκοπιμότητες. Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητη η γενικευμένη ορθή 

προσέγγιση του αθλητισμού. Το αθλητικό ιδεώδες γεννήθηκε ως έκφραση του 

σεβασμού της ανθρώπινης ζωής, της ευγενούς άμιλλας, του σωματικού κάλλους και 

τελικά της ειρήνης: κρίσιμα βήματα τα οποία οδηγούν προς τον εξευγενισμό της ψυχής 

του Ανθρώπου ο οποίος αγωνίζεται για τη δημιουργία ενός κόσμου στον οποίο δεν θα 

κυριαρχούν οι αντιπαραθέσεις, οι διακρίσεις και ο πόλεμος, αλλά αισθήματα 

σεβασμού, ισότητας και αλληλεγγύης έτσι ώστε να επιτευχθεί τελικά αυτό το οποίο οι 

πρόγονοί μας υποστήριξαν με πάθος, την προσέγγιση του Ωραίου, του Αγνού και του 

Αληθινού.»Γράψατε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά υπογραμμισμένη λέξη από τις 

παραπάνω. 

Μονάδες 5 

 

ii. Αναπτύξατε μία παράγραφο 50 λέξεων με τις παραπάνω υπογραμμισμένες λέξεις 

του κειμένου. 

                                                                                                                                        Μονάδες 10 
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 ΘΕΜΑ  Γ. 

 Γ1. i. Διαβάζοντας το κείμενο III., ποιο θεματικό κέντρο   αντιλαμβάνεσθε; Ποια είναι 

η στάση του ποιητικού υποκειμένου απέναντι σε αυτό; Εντοπίσατε  τρεις κειμενικούς 

δείκτες - έναν περιεχομένου(συγκείμενο) και δύο μορφής( ρηματικό πρόσωπο και 

σχήματα λόγου - που το υπηρετούν.)Υπάρχει απήχηση της στάσης του στη σημερινή 

πραγματικότητα; (150-200 λέξεις) 

               Μονάδες 15   

ΘΕΜΑ Δ  

 Δ1. Αξιοποιώντας πληροφορίες των κειμένων αναφοράς και τις δικές σας γνώσεις, να 

παρουσιάσετε τις απόψεις σας σε εισήγηση στη βουλή των εφήβων σχετικά με τα αίτια 

εκφυλισμού του αθλητικού ιδεώδους σήμερα, καθώς και να αναδείξετε  τη σημασία του 

αθλητισμού,(350 – 400 λέξεις)                                                                                  

                                                                                                                                       Μονάδες 30 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


