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ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΔΚΘΔΣΗ  

Ον/μο:………………..                                                        Γ΄ Λςκείος                                    

                    Γεν. Παιδείαρ 

    22-01-12     

 

Κείμενο:  Οι παπενέπγειερ ηος ππωηαθληηιζμού 

     Τα θξνχζκαηα αζιεηψλ πνπ έρνπλ θάλεη ρξήζε αλαβνιηθψλ 

πνιιαπιαζηάδνληαη ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ .Δίλαη ζαθέο φηη , αλ 

δελ έρεη πεζάλεη ηειείσο ν επγελήο αληαγσληζκφο , πνπ απνηεινχζε ηελ 

πεκπηνπζία ηνπ αζιεηηθνχ ηδεψδνπο , θηλδπλεχεη. Καη καδί κε απηφλ 

θηλδπλεχνπλ θαη νη αζιεηέο. Αθφκε θαη αλ νη αζιεηηθέο αξρέο θάλνπλ 

«φ,ηη είλαη δπλαηφλ» , γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα , ζα ήηαλ 

νπξάληα αθέιεηα ή έζραηε ππνθξηζία λα αλαγάγνπκε ην πξφβιεκα , ζηελ 

«εζηθή θξίζε ησλ εκεξψλ καο» . 

    Σηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα πξάγκαηα είλαη απινχζηαηα .Ωο big business ν 

Αζιεηηζκφο ιεηηνπξγεί πηα θαη’αλάγθε αιιά θαη θαη’επηηαγή 

επαγγεικαηηθά , δειαδε κε απνθιεηζηηθφ γνώμονα ην θέξδνο .Ήδε απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ ’50 είρε θαηαζηεί ζαθέο πσο νη εκέξεο ηνπ άδολος 

εξαζηηερληζκνχ ήζαλ κεηξεκέλεο .Τν «επ αγσλίδεζζαη» είλαη πηα απιψο 

έλα ξεηνξηθφ ζχλζεκα , θάηη ζαλ ην «ειεπζεξία , ηζφηεηα , αδειθφηεηα» . 

Τν κφλν  πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε λίθε .Οη αληαγσληδφκελνη μεηέπσονηαι 

ινηπφλ φια ηα ζεκηηά θαη αζέκηηα κέζα γηα λα ηελ πεηχρνπλ .Καη φπνηνο 

δελ ηα κεηέιζεη , ζα αγσληζζεί κε ράληηθαπ θαη πξνθαλψο ζα ράζεη. 

Πξφθεηηαη γηα παηρλίδη φπνπ νη επγελείο ςπρέο δελ ζπκκαρνχλ κε ην Θεφ , 

αιιά κε ηνλ δηάβνιν .(...) 

    Δθείλν  βέβαηα πνπ έρεη αιιάμεη θαη κάιηζηα άξδελ είλαη ην θνηλσληθφ 

θαη νηθνλνκηθφ πιαίζην .Ο αζιεηηζκφο πνπιάεη πιένλ σο πάλδεκν ζέακα . 

Αλ κέζα ζε ειάρηζηα ρξφληα νη αζιεηηθνί θχθινη εξγαζηψλ έρνπλ 

δεθαπιαζηαζζεί , απηφ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ νηθνπκεληθή 

δηάρπζε ηεο θνηλσλίαο ηνπ ζεάκαηνο .Μέζα ζε ιίγα ρξφληα νη 

επηηπρεκέλνη αζιεηέο γίλνληαη δηζεθαηνκκπξηνχρνη , ζε ζεκείν , ψζηε νη 

«άηπρνη» πξφδξνκνί ηνπο πνπ απνζχξζεθαλ απφ ηελ ελεξγφ δξάζε πξηλ 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ ΄90 , λα κελ κπνξνχλ παξά λα κέκθνληαη ηελ αηπρία 

ηνπο .Αλ είραλ γελλεζεί δέθα ρξφληα αξγφηεξα..... 

    Πξνπνκπνί ππήξμαλ βέβαηα ηα κεγάια νκαδηθά αζιήκαηα .Αληίζηνηρεο 

φκσο είλαη νη εμειίμεηο παληνχ .Η ηειενπηηθή δεκνζηφηεηα νδήγεζε ζηελ 

επαγγεικαηνπνίεζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ ζπνξ. Η εθπνίθηιζε ησλ 

ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ θαη ην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ 
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νδήγεζαλ ζηε γεληθή δηείζδπζε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ .Αθφκε θαη ζηνλ 

θαηά παξάδνζε εξαζηηερληθφ ζηίβν νη πξσηαγσληζηέο δηεθδηθνχλ θαη 

απνθηνχλ ηεξάζηηα νηθνλνκηθά αληαιιάγκαηα φρη κφλν γηα ηε ζπκκεηνρή , 

αιιά θαη γηα ηελ επηδίσμε επηδφζεσλ.(..). 

     Υπφ ηνπο φξνπο απηνχο , φκσο , πσο ζα ήηαλ δπλαηφλ λα δεηνχκε απφ 

ηνπο αζιεηέο λα αληηζηαζνχλ ζηνπο πεηξαζκνχο ηεο επηηπρίαο ;Απηή 

θαζεαπηή ε επηινγή ελφο επαγγέικαηνο πνπ ππφζρεηαη ηε θήκε θαη ηνλ 

πινχην κέζα ζε ειάρηζηα ρξφληα απαηηεί πξνθαλψο «ζπζίεο» .Καη νη 

ζπζίεο απηέο δελ είλαη κφλν ε ελέξγεηα , ν ρξφλνο , ε παξαίηεζε απφ ηε 

ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε , ε ζπξξίθλσζε ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ε 

ζθιεξή πξνπφλεζε , αιιά ε ζπλεηδεηή αλάιεςε ησλ θηλδχλσλ πγείαο πνπ 

αθνινπζεί ηελ ηαηξηθή θαη βηνινγηθή πξνεηνηκαζία ηνπο .Τν ξίζθν είλαη 

δεδνκέλν , αιιά ρσξίο ξίζθν ε απνηπρία είλαη ζίγνπξε .Καη έηζη αξρίδεη ε 

εζηθή θαη ππαξμηαθή δηαπξαγκάηεπζε κε ηελ αδήπιηη πξαγκαηηθφηεηα 

ηνπ θέξδνπο .(..). 

     ΄Οπσο πάληνηε βέβαηα , ε αιήζεηα είλαη οδςνηπή .Απφ κφλε ηεο ε 

πξνπφλεζε θαη νη ζπζίεο δελ επαξθνχλ .Πξνθεηκέλνπ λα αλέβεη θαλείο 

ζηελ θνξπθή , ζα πξέπεη λα κεηέιζεη φια ηα κέζα .Όπσο ζπκβαίλεη θαη 

ζηελ θαλνληθή αγνξά , ν αληαγσληζκφο δελ είλαη πνηέ νχηε ηίκηνο νχηε 

ειεχζεξνο .Η ενίζσςζη ησλ θπζηθψλ δπλαηνηήησλ κε θάζε κέζν είλαη 

ινηπφλ όπορ ηεο επηηπρίαο .Η πείξα δηδάζθεη απιψο φηη έλαο θαλνληθφο 

άλζξσπνο είλαη αδχλαηνλ λα αληαγσληζζεί εθείλνπο πνπ έρνπλ ηχρεη 

«επηζηεκνληθήο» πξνεηνηκαζίαο .Καη εδψ , φπσο θαη αιινχ, ε επηζηήκε 

ηεο κεγηζηνπνίεζεο έρεη θπζηθά ηνλ πξψην θαη ηνλ ηειεπηαίν ιφγν .Με 

απηήλ ηελ έλλνηα νη αζιεηέο είλαη θύμαηα ηεο ιακπξήο καπιέπαρ πνπ 

ηνπο αλνίγεηαη .Γηα λα ειπίδνπλ ζε έλα θαιχηεξν κέιινλ , ζα πξέπεη λα 

εμαληιήζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο .Τα αλαβνιηθά είλαη απιψο έλαο αθφκε 

«επαγγεικαηηθφο θίλδπλνο» .Οη αζιεηέο παίδνπλ κε ηελ πγεία ηνπο , φπσο 

αθξηβψο νη κνλνκάρνη ηε ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο έπαηδαλ κε ηε  δσή 

ηνπο . 

                                                                                               Κ. Τζνπθαιά 

                                                       (ΤΟ ΒΗΜΑ , 27-08-2000 απφζπαζκα) 

Δπωηήζειρ: 

Α. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ.(80-100 ιέμεηο). 

(Μονάδερ 25) 

Β.1. Να δψζεηε έλαλ ηίηιν γηα θάζε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ . 

(Μονάδερ 5) 
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Β.2. «Δθείλν βέβαηα πνπ έρεη αιιάμεη......αξγφηεξα....» .Να εληνπίζεηε ηε  

         δνκή θαη ηε κέζνδν αλάπηπμεο ηεο παξαγξάθνπ . 

(Μονάδερ 6) 

Β.3. «Με απηή ηελ έλλνηα νη αζιεηέο είλαη ζχκαηα ηεο ιακπξήο  

          θαξηέξαο πνπ ηνπο αλνίγεηαη» .Να αλαπηχμεηε ηελ παξαπάλσ 

          άπνςε ζε κηα παξάγξαθν 60-80 ιέμεσλ 

(Μονάδερ 10) 

Β.4. α. άδνινπ , νδπλεξή , ελίζρπζε , ζχκαηα : λα δψζεηε γηα  

            θάζε ιέμε απφ κία αληψλπκε/αληίζεηε 

(Μονάδερ 4) 

        β. γλψκνλα , άδνινπ , κεηέξρνληαη , αδήξηηε , φξνο , θαξηέξαο : 

            λα αληηθαηαζηήζεηε θαζεκία απφ ηηο παξαπάλσ ιέμεηο ηνπ  

            θεηκέλνπ κε κία ζπλψλπκε ρσξίο λα αιινηψλεηαη ην λφεκα ησλ  

            πξνηάζεσλ 

 (Μονάδερ 6) 

         γ. άδνινπ , ελίζρπζε : γηα θαζεκία απφ ηηο παξαθάησ ιέμεηο λα  

             δψζεηε κία λέα ζχλζεηε ιέμε , ρξεζηκνπνηψληαο ην β’ ζπλζεηηθφ 

             ηνπο .                                                                             (Μονάδερ 4) 

 

Γ. Τν ζρνιείν ζαο νξγαλψλεη κηα ζπλάληεζε καζεηψλ-εθπξνζψπσλ ησλ 

     ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο πεξηνρή ζαο κε ζέκα ηα θαηλφκελα εθθπιηζκνχ  

     ηνπ αζιεηηθνχ πλεχκαηνο , φπσο ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ  

     αζιεηηζκνχ θαη ε ρξήζε αλαβνιηθψλ νπζηψλ .Να ζπλζέζεηε κηα νκηιία  

     ζηελ νπνία λα εμεγείηε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ εθθπιηζκνχ ηνπ αζιεηηθνχ  

     ηδεψδνπο θαη λα παξνπζηάδεηε ηξφπνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ  

     πξνβιήκαηνο . 

(Μονάδερ 40) 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΤΥΦΙΑ 
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ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ (ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ) 

Α. Ο ζπγγξαθέαο  δηαπηζηψλεη φηη ε ρξήζε αλαβνιηθψλ νπζηψλ απφ ηνπο 

αζιεηέο απμάλεηαη θαη ζεσξεί φηη νη αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ δε βξίζθνληαη 

ζηελ εζηθή θξίζε ηεο επνρήο καο , αιιά ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη ηελ 

επαγγεικαηνπνίεζε ηνπ αζιεηηζκνχ .Ο αζιεηηζκφο σο ηειενπηηθφ ζέακα 

απνθέξεη θέξδε , θαη νη αζιεηέο κεηέξρνληαη θάζε κέζν , ζεκηηφ θαη 

αζέκηην , γηα ηε λίθε θαη ηηο επηδφζεηο , πνπ ζπλεπάγνληαη ηεξάζηηα 

νηθνλνκηθά νθέιε .Αλαιακβάλνπλ , ινηπφλ , ηνλ θίλδπλν λα εληζρχζνπλ 

ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο κε αλαβνιηθά , βάδνληαο ζε θίλδπλν ηελ πγεία ηνπο , 

γηαηί γλσξίδνπλ φηη ρσξίο απηά ζα πζηεξνχλ έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ 

ηνπο. 

Β.1. 1
ε
 παξάγξαθνο :  Η αχμεζε ηεο ρξήζεο αλαβνιηθψλ ζηελ επνρή καο . 

        2
ε
 παξάγξαθνο :  Η εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ αζιεηηζκνχ . 

        3
ε
 παξάγξαθνο :  Ο αζιεηηζκφο σο πάλδεκν ζέακα . 

        4
ε
 παξάγξαθνο :  Η δηείζδπζε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ζηνλ αζιεηηζκφ 

        5
ε
 παξάγξαθνο :  Οη ζπζίεο πνπ απαηηνχλ ε λίθε θαη νη επηδφζεηο . 

        6
ε
 παξάγξαθνο :  Οη αζιεηέο ζχκαηα ηεο θαξηέξαο ηνπο . 

 

Β.2. Γνκή παξαγξάθνπ  

        Θεκαηηθή πεξίνδνο :      «Δθείλν βέβαηα.....πιαίζην». 

        Σρφιηα ή ιεπηνκέξεηεο :  «Ο αζιεηηζκφο.....αξγφηεξα....». 

        Καηαθιείδα :                    Γελ ππάξρεη 

        Μέζνδνο αλάπηπμεο παξαγξάθνπ 

        Η παξάγξαθνο αλαπηχζζεηαη κε αίηιο θαη αποηέλεζμα . 

        «απηφ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν..» , «ψζηε....». 

 

Β.3. Ανάπηςξη παπαγπάθος 

        «Με απηή ηελ έλλνηα νη αζιεηέο είλαη ζχκαηα ηεο ιακπξήο θαξηέξαο 

πνπ ηνπο αλνίγεηαη». Απφ ηε κηα γλσξίδνπλ φηη ηα νθέιε κηαο επηηπρίαο , 

φπσο ηα ρξήκαηα , ε θήκε θαη ε δεκνζηφηεηα είλαη κεγάια θαη ζεκαληηθά. 

Απφ ηελ άιιε , φκσο , είλαη πεπεηζκέλνη φηη ρσξίο ηηο αλαβνιηθέο νπζίεο 

μεθηλνχλ ηνλ αγψλα απφ κεηνλεθηηθή ζέζε , ελψ νη αληαγσληζηέο ηνπο απφ 

ζέζε ηζρχνο .Σην βσκφ , ινηπφλ ηεο θαξηέξαο , ηεο δεκνζηφηεηαο θαη ηνπ 

πινχηνπ , ζπρλά απνθαζίδνπλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν θαη λα ζπζηάζνπλ ηελ 

πγεία ηνπο . 
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           Ανηώνςμα/Ανηίθεηα 

Β.4. α. δφιηνπ , δνιεξνχ 

            αλψδπλε 

            κείσζε , απνδπλάκσζε 

            ζχηεο 

           

            Σςνώνςμα 

         β. θξηηήξην , θαλφλα 

             αζψνπ , αγλνχ , έληηκνπ 

             ρξεζηκνπνηνχλ 

             επηηαθηηθή 

             πξνυπφζεζε 

             ζηαδηνδξνκίαο 

       

             Σύνθεηερ λέξειρ 

        γ. δνινθνλία , δνινπινθία , δνιηνθζνξά 

            παλίζρπξνο , θαηίζρπζε 

 

Γ. Πξφινγνο                 ------------------------- 

    Κχξην κέξνο : 

      Ο εθθπιηζκφο ηνπ αζιεηηθνχ πλεχκαηνο επηθέξεη  αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

κε απνδέθηεο αθελφο ηνλ άλζξσπν-αζιεηή θαη αθεηέξνπ ην επξχηεξν 

θνηλσληθφ ζχλνιν . 

       ● Οη αζιεηέο ρξεζηκνπνηνχλ αζέκηηα κέζα (αλαβνιηθά) γηα ηε λίθε .Η 

           πγεία ηνπο ζπζηάδεηαη ζηνλ βσκφ ησλ επηδφζεσλ  θαη ε δσή ηνπο 

           θηλδπλεχεη απφ ηε ρξήζε θαη ηελ θαηάρξεζε νπζηψλ . 

       ● Ο αζιεηήο απνμελψλεηαη απφ ηελ «αζιεηηθή πξνζσπηθφηεηα» θαη  

           Μεηαηξέπεηαη ζε «αζηέξα ηνπ ζεάκαηνο» . 

       ● Οη αζιεηηθέο επηδφζεηο εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ νηθνλνκηθψλ 

           ζθνπηκνηήησλ ησλ πνιπεζληθψλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ  

           πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο , γηα ηε δηαθήκηζε θαη ηνλ  

           εμσξατζκφ ηεο εηθφλαο ηνπο. 

       ● Οη αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο απνηεινχλ αληηθείκελν νηθνλνκηθήο 

           εθκεηάιιεπζεο .Κάησ απφ ηελ πίεζε ηνπ θέξδνπο αλαπηχζζνληαη 

           θαηλφκελα ρξεκαηηζκνχ, εμαγνξάο , αιινίσζεο απνηειεζκάησλ θ.α 

       ● Ο άλζξσπνο νπζηαζηηθά απνμελψλεηαη απφ ηνλ αζιεηηζκφ σο  

          δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα .Γελ είλαη πιένλ αζιεηήο , νχηε  

          θίιαζινο αιιά νπαδφο . 
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       ● θπξηαξρεί νινθιεξσηηθά ν επαγγεικαηηθφο αζιεηηζκφο ζε βάξνο 

          ηνπ καδηθνχ-ιατθνχ αζιεηηζκνχ . 

 

    Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ησλ αμηψλ  

    πνπ πξνάγεη απφ θαηλφκελα ππνλφκεπζήο ηνπ , επηβάιιεηαη : 

         ● Δμπγίαλζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ αζιεηηζκνχ κε ηε ζέζπηζε  

             θαηάιιειεο λνκνζεζίαο θαη νξγάλσλ  ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ  

             θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη κε ηνλ αζιεηηζκφ . 

         ● Απνζχλδεζε ηνπ αζιεηηζκνχ απφ νηθνλνκηθά ή πνιηηηθά  

            ζπκθέξνληα . 

         ● Σηήξημε ηνπ εξαζηηερληθνχ αζιεηηζκνχ απφ ηελ Πνιηηεία θαη  

            εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ (αζιεηηθά θέληξα ,  

            ζηάδηα , εγθαηαζηάζεηο θ.ι.π) 

         ● Αλαβάζκηζε ηεο αζιεηηθήο παηδείαο ζην ζρνιείν , κε ζηφρν ηε 

            δηακφξθσζε κηαο πγηνχο ζρέζεο ηνπ λένπ κε ηνλ αζιεηηζκφ θαη  

            ηε κχεζή ηνπ ζηηο αμίεο ηεο επγελνχο άκηιιαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο. 

          ● Σπκβνιή ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ησλ ιεηηνπξγψλ ηνπο ζηελ  

             πξνβνιή ηνπ αζιεηηθνχ πλεχκαηνο θαη ηνλ ζηηγκαηηζκφ ησλ  

            θαηλνκέλσλ εθθπιηζκνχ . 

 

 

      Δπίινγνο  : ................................... 

 


