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1. Να παρατηρήσετε την πιο κάτω εικόνα και να επιλέξετε, από τις φράσεις που ακολουθούν, εκείνη 
που πιστεύετε πως αποδίδει καλύτερα το περιεχόμενό της:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  
http://www.naftemporiki.gr/slideshows/1145122/rio-2016-teleti-enarksis-ton-paraolumpiakon-agonon/all 
Ημερομηνία ανάρτησης: 08/09/2016 
Ημερομηνία λήψης του αρχείου: 02/ 03/2017 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α. «Γνωρίζω τώρα ότι είμαι ίση με όλους τους άλλους. Η μόνη διαφορά είναι η μορφή της 
κίνησης, ο τρόπος που κινούμαι». Larissa Blasco Leme  
β. «Οι πρωταγωνιστές αυτής της βίας, οι χούλιγκαν, είναι τέκνα της ακραίας θεαματοποίησης 
του αθλητισμού». Θ. Γιαλκέτσης 
γ. «Στα σπορ δεν γυμνάζεις το σώμα σου μονάχα. Γυμνάζεις, πάνω απ’ όλα, την ψυχή σου».  
Ν. Καζαντζάκης 
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Κείμενο 1  
 
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 
Κυρίες και κύριοι, 
Μαθητές και μαθήτριες, 
 

Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση να συμμετέχω στις εργασίες της Ημερίδας του 

σχολείου σας με θέμα: «Αθλητισμός για όλους χωρίς διακρίσεις». Ένα θέμα που αγγίζει ευαίσθητες 

πτυχές της σύγχρονης κοινωνίας και προβάλλει ταυτόχρονα τις διαχρονικές αξίες του Αθλητισμού, την 

αρμονική και ολόπλευρη ανάπτυξη του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου.  

 

Όσο για μένα,  η αναπηρία μου δεν αποτέλεσε τροχοπέδη στην ενασχόλησή μου με τον αθλητισμό, 

στη δημιουργία σχέσεων, στα επαγγελματικά μου σχέδια και γενικότερα στην πορεία της ζωής μου. 

Ένιωθα πάντα αρτιμελής. Ουδέποτε σκέφτηκα ότι είχα κάποια αναπηρία ή ότι έπρεπε να παίρνω 

επίδομα. Θυμάμαι τα ζωηρά, εφηβικά μου χρόνια. Στα δεκαπέντε (15) μου μπήκα δυναμικά σε 

ομάδα αθλητών. Ένιωθα τις αδυναμίες που είχα στο χέρι αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο με εμπόδιζε 

να ονειρευτώ. Αντιμετώπισα το πρόβλημά μου ως κάτι που απλά έτυχε, κάτι που συνέβηκε.  

 

Ειδικότερα, η ενασχόλησή μου με τον αθλητισμό ήταν αυτή που με βοήθησε να συνειδητοποιήσω ότι 

υπερισχύει η δύναμη της ψυχής και όχι η αναπηρία του σώματος. Οι αθλητές που παρουσιάζουν 

κάποια αναπηρία είναι ιδιαίτερα δυνατοί άνθρωποι, έχουν περισσότερη επιμονή, θέληση και πείσμα 

σε σύγκριση με τους αρτιμελείς αθλητές. Είναι αλήθεια ωστόσο, ότι είναι πολύ πιο δύσκολο για αυτά 

τα άτομα να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, όχι όμως και ακατόρθωτο! Το γήπεδο είναι ανοιχτό για 

όλους.  

  
Πώς περιμένουμε να μας αντιμετωπίσει η πολιτεία; Το μοναδικό πράγμα που πρέπει να κάνει είναι 

να στηρίξει τους αθλητές. Δεν είναι τόσο η οικονομική στήριξη, δεν είναι τόσο τα λεφτά. Όταν 

γυμνάζεσαι εφτά (7) ώρες την ημέρα σε ένα γήπεδο, σημαίνει ότι δεν μπορείς να δουλέψεις. Πρέπει 

να υπάρξει και οικονομική στήριξη, αλλά το θέμα είναι να υπάρξει πρώτα η ηθική στήριξη. Δεν 

υπάρχει καμία προώθηση σε αθλητές με αναπηρίες στον τόπο μας. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος... 

Γνωρίζω όμως πολύ καλά τον δικό μου ρόλο.  

 

Αγαπητοί/ες σύνεδροι, πιστεύω πως μέσα από τον αγώνα μου συμβάλλω στην αλλαγή της στάσης 

της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με αναπηρίες. Το 2008 όταν ήρθα από τους Παραολυμπιακούς 

Αγώνες, δεν προλάβαινα να κλείνω τα τηλέφωνα, να πηγαίνω σε σχολεία, σε πανεπιστήμια, σε 

τηλεοπτικές εκπομπές, να ενημερώνω για τα αθλήματα με τα οποία μπορούν να ασχοληθούν και τα 

άτομα με αναπηρίες. Δεν είναι μόνο ο στίβος. Υπάρχουν και το τένις, το βόλεϊ, το μπάσκετ, το 

ποδόσφαιρο και το κολύμπι. Όμως αυτό σταμάτησε σε κάποιο χρονικό διάστημα. Θα έπρεπε να 

συνεχίσει. Χαίρομαι να με παίρνουν τηλέφωνο και να μου λένε: «Έλα σε ένα σχολείο να μιλήσεις για 
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τους ανάπηρους, ότι υπάρχουν αθλήματα, ότι οι ανάπηροι μπορούν να προχωρήσουν». Είναι κρίμα 

που άτομα με αναπηρίες μένουν στα σπίτια τους και δεν κάνουν τίποτα![…]  

 

Καθίσταται αναγκαία, λοιπόν, η κατάλληλη ενημέρωση για τις συνθήκες ζωής των ατόμων με 

αναπηρίες. Να καλούν στα σχολεία, στα πανεπιστήμια. Γνώρισα πάρα πολλούς αθλητές στα σχολεία, 

άτομα με αναπηρίες. Τους εξήγησα ότι μπορούν να κάνουν αυτό το άθλημα και ότι δεν είναι μόνο για 

τους αρτιμελείς ο αθλητισμός! Το κατανόησαν, δεν το ήξεραν καν και έτσι ξεκίνησαν να ασχολούνται 

με τον αθλητισμό. 

 

Κλείνοντας, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ σε ένα από τα σχέδιά μου, την ίδρυση ενός 

Σωματείου στο οποίο θα εντάξουμε παιδιά με αναπηρίες, για να μπορέσουν αρκετοί νεαροί αθλητές 

να ονειρευτούν ένα καλύτερο μέλλον, αφού στην Κύπρο δύσκολα προβάλλεται το θέμα του 

Ολυμπισμού και του Παραολυμπισμού! 

 
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

 
Διασκευή 

 Κυπριανού, Δ. και Παρασκευά, Μ. (2011) Συνέντευξη με τον Αντώνη Αρέστη 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:goo.gl/pS6XB4 

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/11/2013 
 Ημερομηνία λήψης αρχείου:16/12/2016 

 
 

 

1.  α. Ποιο είναι το θέμα του κειμένου και με ποια αφορμή το εκφωνεί ο συντάκτης του;  

β. Ποιος είναι ο πομπός και ποιοι οι αποδέκτες του συγκεκριμένου κειμένου;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Σε ποιο κειμενικό είδος εντάσσεται το παραπάνω κείμενο;  Να εντοπίσετε λέξεις ή φράσεις που 
τεκμηριώνουν την απάντησή σας. 
 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

 

about:blank


ΥΠΠΑΝ                    ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ                                                   ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020 
 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ| 13  

3.  Καθίσταται αναγκαία, λοιπόν, η κατάλληλη ενημέρωση για τις συνθήκες ζωής των ατόμων με   
αναπηρίες.  

 

α. Τι οδηγεί τον ομιλητή να τονίσει την αναγκαιότητα ενημέρωσης  για τις συνθήκες ζωής αυτών των 
ατόμων; 
 

β. Ο ομιλητής προτείνει τρόπους ενημέρωσης της κοινωνίας για τα άτομα με αναπηρίες. Να τους 
εντοπίσετε αναφέροντας στοιχεία από το κείμενο. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.  Να αναγνωρίσετε τον τρόπο και τα μέσα πειθούς που χρησιμοποιεί ο ομιλητής στην  πέμπτη   

παράγραφο (§5η) «Αγαπητοί/ες… τίποτα!». Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με συγκεκριμένες 

αναφορές στο κείμενο.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Στο συγκεκριμένο κείμενο, ο παραολυμπιονίκης αθλητής εκφράζει τις σκέψεις του με έντονη 

προφορικότητα.  

Να εντοπίσετε δύο (2) γλωσσικά χαρακτηριστικά του προφορικού λόγου στο κείμενο που 

επιβεβαιώνουν την πιο πάνω θέση.  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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6. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι ο ομιλητής ξεκινά την τέταρτη παράγραφο (§4η ) με ερώτηση; «Πώς … 

η πολιτεία;»  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

7. Να προσθέσετε μια δική σας πρόταση - κατακλείδα στην έκτη παράγραφο (§6η) «Καθίσταται… 
με τον αθλητισμό». 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Σημείωση: Οι λέξεις που αφορούν στις πιο κάτω ασκήσεις, σημειώνονται με έντονα γράμματα στο 
κείμενο. 

 
8. Αθλητισμός: Να βρείτε την ετυμολογία της λέξης και να σχηματίσετε πρόταση, ώστε να φαίνεται η 
σημασία της. 
 

.................................................................................................................................................................. 
 
9. Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις των πιο κάτω προτάσεων/ φράσεων με 
συνώνυμές τους, ώστε να μην αλλάξει η σημασία που έχουν στην πρόταση. 
 

α. «…η αναπηρία μου δεν αποτέλεσε τροχοπέδη στην ενασχόλησή μου με τον αθλητισμό…» 

………………………………………………………………………………….. 

β. « Δεν είναι τόσο η οικονομική στήριξη…» 

………………………………………………………………………………….. 

 

10. Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις των πιο κάτω προτάσεων/ φράσεων με   
αντώνυμές τους, ώστε να μην αλλάξει η σημασία που έχουν στην πρόταση. 

 

α. «... την αρμονική και ολόπλευρη ανάπτυξη του σώματος…» 

………………………………………………………………………………….. 

β. «Ένιωθα πάντα αρτιμελής». 

………………………………………………………………………………….. 
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11. Να γράψετε τα συνθετικά των πιο κάτω λέξεων και να εξηγήσετε τη σημασία της λέξης. Στη 
συνέχεια να σχηματίσετε με  το α‘ συνθετικό των πιο κάτω λέξεων, δύο νέες σύνθετες λέξεις. 
 

 

 

 
 

                     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 2   

Όψεις της βίας των γηπέδων 

Ο όρος «ποδόσφαιρο» δηλώνει ένα ομαδικό άθλημα, το οποίο από τη φύση του είναι ειρηνικό. Το 
γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει συνώνυμος του όρου «βία», δείχνει την παρακμή στην 
οποία βρίσκεται η κοινωνία μέσα στην οποία διεξάγεται αυτό το άθλημα.  

Δεν θέλω να πω ότι η ποδοσφαιρική βία δεν υπήρχε σε παλαιότερες εποχές. Ωστόσο, εκείνη η βία 
ήταν η συνήθης παραβατικότητα που εμφανιζόταν σε όλα τα ομαδικά αθλήματα. Από τη στιγμή που 
το ποδόσφαιρο απέκτησε επαγγελματικό χαρακτήρα, μπήκε στην τροχιά μιας νέας βαρβαρότητας. 

Διασκευή 
Νάσος Βαγενάς  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=386747 

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/02/2011  
Ημερομηνία λήψης του αρχείου: 16/ 12/16 

 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 3 

   
Ένας επιστήμονας στο γήπεδο 

 

Οι πρωταγωνιστές αυτής της βίας, οι χούλιγκαν, είναι τέκνα της ακραίας θεαματοποίησης του 
ποδοσφαίρου. Αυτοί δεν είναι πλέον απλοί θεατές, αλλά έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος του 
θεάματος, υποκινούμενοι συχνά από τους ηγετικούς παράγοντες των ποδοσφαιρικών ομάδων. 
Εξάλλου, δρουν σε ένα πλαίσιο όπου η επαγγελματοποίηση έχει αφαιρέσει από το ποδόσφαιρο τον 
χαρακτήρα του παιχνιδιού. 

Η απειλή των χούλιγκαν έχει αλλάξει βαθιά την πραγματικότητα των γηπέδων. Για τον σχεδιασμό τους 
προσκαλούνται φημισμένοι αρχιτέκτονες, τα σχέδια των οποίων προβάλλουν τη θεαματική διάσταση, 
η οποία έχει κυριαρχήσει στο ποδόσφαιρο. Ωστόσο, στο εσωτερικό τους αυτοί οι μεγάλοι, 
τσιμεντένιοι και ατσάλινοι καθεδρικοί ναοί είναι γεμάτοι διαχωριστικά, δίχτυα και διαιρέσεις. Όταν 

Σύνθετη λέξη α΄ συνθετικό β΄ συνθετικό Σημασία της λέξης 

ενασχόληση    

προώθηση    
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οι θεατές αρχίζουν να φωνάζουν όλοι μαζί «όλε», προσφέρουν την εικόνα μιας αρμονικής κίνησης, 
που παρασύρει σε ένα μοναδικό ενθουσιασμό τους οπαδούς των δύο ομάδων. Πρόκειται για μίαν 
απατηλή εικόνα. Στην πραγματικότητα, οι διαιρέσεις είναι βαθιές και η αρχιτεκτονική των γηπέδων 
ανταποκρίνεται στην ανάγκη να διατηρούνται διαχωρισμένες οι κατηγορίες των οπαδών. Ο 
διαχωρισμός στο εσωτερικό των γηπέδων αναπαράγει τον διαχωρισμό που υπάρχει στην κοινωνία 
[…].                                                                

Διασκευή 

Θανάσης Γιαλκέτσης 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://spoudasterion.pblogs.gr/tags/choyligkanismos-gr.html  
Ημερομηνία ανάρτησης: 06/06/2010 

Ημερομηνία λήψης του αρχείου: 22/ 02/17 

 

1. Ποιος είναι ο κοινός θεματικός άξονας των Κειμένων 2 και 3; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. α. Παρατηρώντας τους τίτλους των Κειμένων 2 και 3, ποιος σας προκαλεί περισσότερο        

ενδιαφέρον και γιατί;  

     β. Τι παρατηρείτε ως προς τη λειτουργία της γλώσσας; 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

           

3. Ο συντάκτης του Κειμένου 3 αναφέρεται στην παρακμή και στον διαχωρισμό που υπάρχει στην 

κοινωνία.                                                                

Πώς αυτή η εικόνα της κοινωνίας αντικατοπτρίζεται στον αθλητισμό; 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.  Ποια είναι η δική σας άποψη ως προς την εμπορευματοποίηση του αθλητισμού στις μέρες μας;  

Να λάβετε υπόψη σας και το περιεχόμενο των δυο πιο πάνω κειμένων.  (Έκταση: 60-80 λέξεις.) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………................................................................. 

5. Ποια ειδική γλώσσα χρησιμοποιεί ο συντάκτης του Kειμένου 3 στη δεύτερη παράγραφο (§2) «Η 

απειλή… στην κοινωνία» και τι εξυπηρετεί; 

Να αναπτύξετε τις σκέψεις σας  με αναφορά σε δύο (2) παραδείγματα από το ίδιο το κείμενο. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Για ποιο λόγο ο συντάκτης του Κειμένου 2 χρησιμοποιεί το α΄ ενικό πρόσωπο στη δεύτερη 

παράγραφο (§ 2) «Δεν θέλω … βαρβαρότητας»; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Οι λέξεις τένις, βόλεϊ, μπάσκετ (Κείμενο 1) και χούλιγκαν (Κείμενο 3) είναι δάνεια από την 

αγγλική γλώσσα. Να τις αποδώσετε στα Νέα Ελληνικά. 

 τένις   ………………………………. 

 βόλεϊ    ………………………………. 

 μπάσκετ  ………………………………. 

 χούλιγκαν  ………………………………. 
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8. Να γράψετε δύο (2) παράγωγες και δύο (2) σύνθετες λέξεις με τη λέξη θέαμα (Κείμενο 3) . 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

9. Να επιλέξετε μία από τις πιο κάτω λέξεις και να γράψετε δύο (2) υπώνυμά της: 
Αθλητισμός (Κείμενο 1) και  αρχιτεκτονική (Κείμενο 3). 
 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 4 
 

 
 

        Εικόνα 1: Παραολυμπιακοί Αγώνες, Ρίο (Βραζιλία) 2016             Εικόνα 2: Ολυμπιακοί Αγώνες, Ρίο (Βραζιλία) 2016 
            Ηλεκτρονική Διεύθυνση:                                                                                                                  Ηλεκτρονική Διεύθυνση:goo.gl/xMeE5V 

         http://www.ant1news.gr/news/Sports/article/451998/i-istoria-ton-paraolympiakon-agonon              Ημερομηνία ανάρτησης: 18/08/2016 

            Ημερομηνία ανάρτησης: 01/09/2016                                                                                               Ημερομηνία λήψης του αρχείου: 27/ 02/2017 

                        Ημερομηνία λήψης του αρχείου: 03/ 03/2017                                                                              

 

Αφού παρατηρήσετε προσεκτικά τις πιο πάνω εικόνες, να απαντήσετε προφορικά στις εξής 

ερωτήσεις: 

Υπάρχουν λέξεις ή φράσεις των 
οποίων η σημασία 
συμπεριλαμβάνεται μέσα στην 
έννοια μιας άλλης λέξης ή φράσης. 

Αυτές οι λέξεις λέγονται υπώνυμα. 
π.χ. γιατρός-παιδίατρος 

about:blank
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

 

 

 

1. Στο περιεχόμενο ποιου από τα Κείμενα 1 μέχρι 3 ανταποκρίνονται καλύτερα οι πιο πάνω εικόνες 

και γιατί;  
 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

2.  α. Να αναφέρετε δύο (2) γνωρίσματα που πρέπει να διακρίνουν τους αθλητές. 

  β. Ποιες βασικές αξίες του Αθλητισμού εντοπίζετε στην εικόνα 2; Να δικαιολογήσετε την 

  απάντησή σας. 
 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 
 

 
 
1. Αφού μελετήσετε προσεκτικά το κείμενο 1, να γράψετε περίληψη της ομιλίας του Α. Αρέστη. Το 
κείμενό σας πρόκειται να δημοσιευτεί στη στήλη του έντυπου μαθητικού περιοδικού με τίτλο: «Όταν 
το αδύνατο γίνεται δυνατό!»  (Έκταση κειμένου: 100-120 λέξεις) 
 
 
2. Να μετατρέψετε  την έκτη παράγραφο (§6η) του Κειμένου 1 «Καθίσταται…τον αθλητισμό» σε 

επιμελημένο γραπτό λόγο, κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές. Να αναφέρετε δύο (2) βασικές 

διαφορές του προφορικού από τον γραπτό λόγο. (βλ. και Έκφραση Έκθεση Α’ Λυκείου, σσ. 92-103, 

ηλεκτρονική διεύθυνση: goo.gl/3yugvP) 

 

3. Να αναπτύξετε την πιο κάτω θεματική πρόταση σε μία παράγραφο (τρόπος ανάπτυξης: αιτιολόγηση) 

«Αυτοί (οι χούλιγκαν) δεν είναι πλέον απλοί θεατές, αλλά έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος του 

θεάματος». (Έκταση: 50 λέξεις) 
 

 

4. Είστε δημοσιογράφος και πρόκειται να πάρετε συνέντευξη από τον Α. Αρέστη. Να συντάξετε το 

ερωτηματολόγιο της συνέντευξης με βάση και το περιεχόμενο του Κειμένου 1.  
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5. Να συνεχίσετε τη φράση: « Όταν η βία εισέβαλε στα γήπεδα…», γράφοντας στο ημερολόγιό    σας 

τις σκέψεις σας, με αφορμή την πιο κάτω εικόνα και την εμπειρία σας από την  παρακολούθηση 

αθλητικών αγώνων. (Έκταση: 100 λέξεις)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                            Ηλεκτρονική Διεύθυνση:http://aristotelionews.blogspot.com.cy/2011/05/blog-post_03.html 

                       Ημερομηνία ανάρτησης: 03/05/2011 
                                               Ημερομηνία λήψης του αρχείου: 03/ 03/2017 

 

6. Καλείστε να εκφωνήσετε ομιλία στη Βουλή των Εφήβων με θέμα: «To “γρήγορα, ψηλά, δυνατά” της 

αρχαίας Ελλάδας γίνεται σήμερα «Citius, Altius, Fortius», «πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά». Ο 

πρωταθλητισμός σήμερα προβάλλει και καλλιεργεί ως υπέρτατη αξία τον ανταγωνισμό και τη νίκη με 

κάθε μέσο». Να εκφράσετε τις σκέψεις σας για τις αξίες του Αθλητισμού και πώς αυτές 

διαφοροποιούνται στις μέρες μας. (Έκταση: 250 λέξεις περίπου) 

 
Το Κείμενο 5 περιέχει βοηθητικό υλικό. 
 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 5 

Από την  πρωτόγονη ήδη κοινωνία οι άνθρωποι εκπαιδεύονται και ψυχαγωγούνται με το ομαδικό 

παιχνίδι. Με το πέρασμα των αιώνων το παιχνίδι, ως μέσο κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας, 

εξελίσσεται σε οργανωμένο κοινωνικό θεσμό, τον αθλητισμό. Στην ελληνική αρχαιότητα η εκγύμναση 

του σώματος και η συμμετοχή-συναγωνισμός των αθλητών αποτελούσαν το αθλητικό ιδεώδες. Οι 

Ολυμπιακοί αγώνες έδωσαν στον αθλητισμό ένα χαρακτήρα που ξεπερνούσε τα σύνορα των κρατών 

και τον συνέδεσαν με την ειρήνη και τη συμφιλίωση των λαών (ολυμπιακή εκεχειρία). Από την 

ελληνική αρχαιότητα μέχρι σήμερα ο αθλητισμός παίρνει διαφορετικές μορφές, εκφράζοντας τις αξίες 

και τα πρότυπα που επικρατούν σε κάθε εποχή και κοινωνία. [...] 

Στις σύγχρονες κοινωνίες, ο αθλητισμός γίνεται μαζικός, ώστε να διασφαλίζεται η καλή φυσική 
κατάσταση και υγεία όλου του πληθυσμού. Παράλληλα όμως σήμερα ο αθλητισμός συνδέεται με την 
αγορά και με τα συμφέροντα μεγάλων εταιριών, γι’ αυτό μιλάμε για το φαινόμενο της 
εμπορευματοποίησης του αθλητισμού (αθλητικές εταιρίες, ΜΜΕ, εταιρίες αθλητικών ειδών). 
Συνέπεια της σύνδεσης του αθλητισμού με την αγορά είναι η εμφάνιση αρνητικών φαινομένων, όπως 
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ο πρωταθλητισμός με κάθε μέσον και η βία που συχνά παρουσιάζεται, ιδιαίτερα στα ομαδικά 
αθλήματα. Το «γρήγορα, ψηλά, δυνατά» της αρχαίας Ελλάδας γίνεται σήμερα «γρηγορότερα, 
ψηλότερα, δυνατότερα». Ο πρωταθλητισμός σήμερα προβάλλει και καλλιεργεί ως υπέρτατη αξία τον 
ανταγωνισμό και τη νίκη με κάθε μέσο. 
 
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, Κοινωνικά προβλήματα, Κεφ. 6. Αθλητισμός και Βία, ΙΤΥΕ «Διόφαντος», σ. 54 
(Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSGL104) 
   

 
 


