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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

 Η δολοφονία ενός νεαρού από αντιπάλους «φιλάθλους» αποκαλύπτει µια κλίµακα 

αποκτήνωσης εντελώς απαράδεκτη για τη χώρα µας. Ειδικά για τη χώρα µας, που, αν της έχει 

αποµείνει ένα θετικό, ήταν ότι η όποια έκφραση βιαιότητας και επιθετικότητας εκδηλωνόταν στο 

πλαίσιο µιας προσωπικής σύγκρουσης και αντιδικίας, εποµένως διατηρούσε κατά κάποιο τρόπο, 

µια ανθρώπινη διάσταση. Τα τελευταία, όµως, χρόνια τα πράγµατα έχουν αρχίσει να παίρνουν έναν 

άλλο δρόµο. Η βία γίνεται όλο και περισσότερο απρόσωπη, ένας µηχανισµός, που µπαίνει σε 

ενέργεια αυτοµατικά µέσα σε αντικοινωνικές οµάδες, που το κύριο χαρακτηριστικό λειτουργίας 

τους είναι η κατάργηση της χρήσης της λογικής και κάθε ηθικής αναστολής. Πρόκειται για µια 

µορφή κατολίσθησης που µας φέρνει βαθµιαία όλο και πιο κοντά σε αντίστοιχα δυτικοευρωπαϊκά 

και αµερικανικά φαινόµενα. 

 Γιατί, λοιπόν, αυτή η ραγδαία αύξηση του χουλιγκανισµού στη νεολαία και η 

απανθρωποποίηση της συµπεριφοράς υπολογίσιµης πλέον µερίδας των νέων; Ας επισηµάνουµε 

µερικές, τις σηµαντικότερες, από τις ευθύνες µας: 

 Πρώτα, η κολοσσιαίας κλίµακας εξαχρείωση των ηθών στον δηµόσιο βίο της χώρας. Μια 

εξαχρείωση, που παρεµποδίζει τη δηµιουργία προτύπων αναφοράς, σωστών προτύπων αναφοράς, 

των νέων ανθρώπων, τα οποία τους δίνουν υποδείγµατα και από τα οποία µπορεί να «πιαστούν». 

Βρισκόµαστε κυριολεκτικά µπροστά σε µια κατάλυση του δηµόσιου ήθους, που οδηγεί µαθηµατικά 

τον νέο άνθρωπο σε καθολική στάση αµφισβήτησης και έλλειψης σεβασµού προς κάθε φόρµα 

ζωής. Αντίδραση «φυσιολογική» όταν αυτοί, στους οποίους είναι εµπιστευµένες οι αναγκαίες για τη 

διατήρηση της κοινωνικής ευπρέπειας και συνοχής φόρµες, τις ποδοπατούν και τις εξευτελίζουν και 

µάλιστα απροκάλυπτα και βάναυσα. 

 Έπειτα, η πρωτοφανής έξαρση της διαφήµισης και της εµπορικής προπαγάνδας, που 

εµποδίζει κάθε ρεαλιστική προσγείωση των νέων ανθρώπων στην πραγµατικότητα και τους κάνει 

να αισθάνονται ανύπαρκτοι, «κουρέλια», χωρίς αυτά τα «υπέροχα» πράγµατα, που προσφέρουν 

αφειδώς οι τηλεοπτικές οθόνες. Σκουλήκια, που χρειάζονται πλέον την αυτοεπιβεβαίωσή τους 

µέσα από τη βία, για να αισθανθούν ότι είναι «κάποιοι». 

 Τέλος, η διαβρωτική λειτουργία του Τύπου, που ευθύνεται όσο τίποτα γι’ αυτή την 

αποθέωση και ηρωοποίηση των γηπέδων, του Τύπου, που αφιερώνει σελίδες επί σελίδων στο 

ποδόσφαιρο µε πελώριες φωτογραφίες και ιδιαίτερη έµφαση στα «φίλαθλα» πάθη και µίση, που ο 
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ίδιος σε µεγάλο βαθµό καλλιεργεί και προβάλλει. Του Τύπου, που θεοποιεί τους «αστέρες» της 

µπάλας και στριµώχνει «στα ψιλά» τον κλασικό αθλητισµό. Του Τύπου, που καθιέρωσε τον όρο 

«φίλαθλος» για την περιγραφή αυτών των µαινόµενων και σεληνιαζόµενων ορδών, που 

µεταβάλλουν τα γήπεδα σε αρένες και πεδία αιµατηρών συγκρούσεων. Τον Τύπο, που βεβαίως, σε 

αυτή τη γραµµή ακολουθούν επαξίως και τα άλλα µέσα µαζικής ενηµέρωσης… 

            Το θέµα, βέβαια, δεν είναι απλό. Το µαχαίρι που χώθηκε στα πλευρά του νεαρού θύµατος 

εκφράζει µια στάση ζωής ή καλύτερα µια στάση έσχατης ασέβειας απέναντι στην ανθρώπινη ζωή, 

για την οποία είναι συλλογικά υπεύθυνη ολόκληρη η κοινωνία. Θεωρώ βαθύτατα λυπηρό το 

γεγονός ότι η αντιµετώπιση τέτοιων περιστατικών γίνεται «ξώφαλτσα» και χωρίς διερεύνηση της 

διάστασης βάθους, που υποκρύπτεται. Οι λαϊκίστικες «προσαρµογές» για να γινόµαστε αρεστοί 

στο πεζοδρόµιο θα αποδειχτούν µακροπρόθεσµα ότι µπορεί να κοστίσουν ακριβά, πολύ ακριβά. 

Φίλιας, Β. (1990). Χουλιγκανισµός και ευθύνες. Στο Σύγχρονη Κοινωνία. Φαινόµενα και 

προβλήµατα του καιρού µας. (επιµ. Αθανάσιος Κιτσάκης). Αθήνα: Γρηγόρης. 
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Β. ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

[α] Να γράψεις την περίληψη του κειµένου σε 100 έως 120 λέξεις χωρίς να προσθέσεις δικά σου 

σχόλια. 

[β] Η ιστοσελίδα του σχολείου σου διοργανώνει αφιέρωµα στην αθλητική βία, στο πλαίσιο του 

οποίου οι µαθητές καλούνται να ανεβάσουν σύντοµα ενηµερωτικά σηµειώµατα σχετικών άρθρων 

και δοκιµίων. Αναλαµβάνεις να παρουσιάσεις το περιεχόµενο του κειµένου που διάβασες µε ένα 

σηµείωµα 100 έως 120 λέξεων. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

[α] Να χαρακτηρίσεις, σύµφωνα µε το κείµενο, το περιεχόµενο των προτάσεων που ακολουθούν ως 

αληθές ή ψευδές, σηµειώνοντας τον προσδιορισµό «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αντίστοιχο 

αριθµό. 

1) Η εστίαση του ενδιαφέροντος των αθλητικών εφηµερίδων στο ποδόσφαιρο αποτελεί µία από τις 

αιτίες έξαρσης του χουλιγκανισµού στη χώρα µας. 

2) Η αθλητική βία οφείλεται και στην αµφισβήτηση από την πλευρά των νέων των κυρίαρχων 

κοινωνικών προτύπων. 

3) Το φαινόµενο του χουλιγκανισµού αντιµετωπίζεται επιδερµικά στη χώρα µας. 

4) Η βία στις αναπτυγµένες δυτικές κοινωνίες είναι τυφλή. 

5) Η καταναλωτική κουλτούρα οξύνει το πρόβληµα του χουλιγκανισµού, εµπορευµατοποιώντας 

τον αθλητισµό. 

[β] Παρ’ ότι ο δοκιµιογράφος συµπεραίνει πως για την έξαρση του χουλιγκανισµού «είναι 

συλλογικά υπεύθυνη ολόκληρη η κοινωνία», φαίνεται να απαλλάσσει τους ίδιους τους νέους που 

είναι οι φορείς του. Συµφωνείς µε το συµπέρασµα αυτό; (παράγραφος 80 έως 100 λέξεων) 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5) 

[α] Να εντοπίσεις την αφορµή για την οποία γράφτηκε το κείµενο αυτό, να προσδιορίσεις τη θέση 

της στη δοµή του κειµένου και να αξιολογήσεις την αποτελεσµατικότητα της επιλογής της από τον 

αρθρογράφο. 
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[β] Να καταγράψεις τα δοµικά µέρη και τον τρόπο ανάπτυξης της γ’ παραγράφου («Πρώτα, η 

κολοσσιαίας κλίµακας … απροκάλυπτα και βάναυσα») του κειµένου. Να δικαιολογήσεις την 

απάντησή σου µε αναφορές σε συγκεκριµένα χωρία της παραγράφου. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10) 

[α] «αναστολής», «προσγείωση», «όρο», «στάση», «βάθους»: Με καθεµία από τις λέξεις αυτές του 

κειµένου να γράψεις δύο προτάσεις που να αναδεικνύουν µία διαφορετική η καθεµία σηµασία της. 

[β] 1) «κλίµακα», «ραγδαία», «καθολική», «πρωτοφανής», «αρεστοί»: Για καθεµία από τις 

λέξεις αυτές του κειµένου να γράψεις µία συνώνυµη. 2) «κύριο», «βαθµιαία», «απροκάλυπτα», 

«αφειδώς», «αιµατηρών»: Για καθεµία από τις λέξεις αυτές του κειµένου να γράψεις µία αντίθετη. 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 10) 

[α] 1) «φίλαθλος» (§5), «ξώφαλτσα» (§6): Να ερµηνεύσεις τη χρήση των εισαγωγικών στις λέξεις 

αυτές του κειµένου. (µονάδες 4) 2) Να ερµηνεύσεις τη χρήση του ερωτηµατικού και της διπλής 

τελείας στην β’ παράγραφο («Γιατί, λοιπόν, … από τις ευθύνες µας:») του κειµένου και των 

αποσιωπητικών στην ε’ παράγραφο («Τέλος, η διαβρωτική … µέσα µαζικής ενηµέρωσης…») του 

κειµένου. (µονάδες 6) 

 [β] 1) Ορισµένα από τα χαρακτηριστικά της γλώσσας του δοκιµίου είναι η έντονη προφορικότητα 

και η ευρεία χρήση του υποτακτικού λόγου. Να δικαιολογήσεις την παρατήρηση αυτή, 

παραπέµποντας σε ένα σηµείο του κειµένου για κάθε περίπτωση. (µονάδες 4) 2) Να προσδιορίσεις 

το ύφος του κειµένου και να αξιολογήσεις την αποτελεσµατικότητά του, λαµβάνοντας υπόψη την 

επικοινωνιακή περίσταση. (µονάδες 6) 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

[α] Με αφορµή τα επαναλαµβανόµενα επεισόδια αθλητικής βίας που παρατηρούνται τις τελευταίες 

δεκαετίες δηµοσιεύεις µία ανοιχτή επιστολή (500 έως 600 λέξεις) σε ηµερήσια εφηµερίδα προς την 

ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού, στην οποία αναδεικνύεις την ανάγκη 

δραστικού περιορισµού του φαινοµένου αυτού και προτείνεις ως αντίβαρο την ανάπτυξη του 

σχολικού αθλητισµού. 

[β] Η εµφάνιση παραβατικών και αντικοινωνικών συµπεριφορών στον χώρο του επαγγελµατικού 

αθλητισµού τα τελευταία χρόνια δεν είναι δυνατόν να αποµειώσει τη σηµασία της γυµναστικής και 
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της άθλησης στη ζωή των ανθρώπων και ειδικά των νέων. Με αφορµή την παρατήρηση αυτή 

δηµοσιεύεις ένα κείµενο στην ιστοσελίδα του σχολείου σου (500 έως 600 λέξεις), στο οποίο 

αναδεικνύεις τη σηµασία αυτή και προτείνεις τρόπους ώστε να µπορέσουν όλοι οι άνθρωποι, 

ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου κτλ., να την εντάξουν στη ζωή τους. 
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Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α. 

[α] 

 Ο Β. Φίλιας στο δοκίµιό του, µε αφορµή τη δολοφονία ενός νεαρού οπαδού κατά τη 

διάρκεια επεισοδίων, ερµηνεύει το φαινόµενο της έξαρσης του χουλιγκανισµού στη χώρα µας. 

Συγκεκριµένα, θεωρεί πως αυτή η, πρωτόγνωρη για την ελληνική κοινωνία, µορφή αντικοινωνικής 

συµπεριφοράς οφείλεται στην απουσία ηθικών υποδειγµάτων ζωής προς τη νέα γενιά, στη 

διαφήµιση, που οδηγεί στο κοινωνικό περιθώριο όσους δεν καταφέρνουν να ταυτιστούν µε τα 

καταναλωτικά πρότυπα ζωής που προβάλλει, και στον Τύπο, που υπερπροβάλλει το ποδόσφαιρο 

και τις βίαιες συµπεριφορές των οπαδών. Ο δοκιµιογράφος καταλήγει ωστόσο στο συµπέρασµα 

πως, παρ’ ότι η αθλητική βία αναδεικνύει την ηθική παρακµή της ελληνικής κοινωνίας, δεν 

αντιµετωπίζεται προς το παρόν µε τη δέουσα σοβαρότητα και προσοχή. (112 λέξεις) 

[β] 

 Ο Β. Φίλιας στο δοκίµιό του «Χουλιγκανισµός και ευθύνες», µε αφορµή τη δολοφονία ενός 

νεαρού οπαδού κατά τη διάρκεια επεισοδίων, ερµηνεύει το φαινόµενο της έξαρσης του 

χουλιγκανισµού στη χώρα µας. Συγκεκριµένα, θεωρεί πως αυτή η, πρωτόγνωρη για την ελληνική 

κοινωνία, µορφή αντικοινωνικής συµπεριφοράς οφείλεται στην απουσία ηθικών υποδειγµάτων 

ζωής προς τη νέα γενιά, στη διαφήµιση, που οδηγεί στο κοινωνικό περιθώριο όσους δεν 

καταφέρνουν να ταυτιστούν µε τα καταναλωτικά πρότυπα ζωής που προβάλλει, και στον Τύπο, που 

υπερπροβάλλει το ποδόσφαιρο και τις βίαιες συµπεριφορές των οπαδών. Ο δοκιµιογράφος 

καταλήγει ωστόσο στο συµπέρασµα πως, παρ’ ότι η αθλητική βία αναδεικνύει την ηθική παρακµή 

της ελληνικής κοινωνίας, δεν αντιµετωπίζεται προς το παρόν µε τη δέουσα σοβαρότητα και 

προσοχή. (115 λέξεις) 

ΘΕΜΑ Β1. 

[α] 1Σ - 2Λ - 3Σ - 4Σ - 5Λ 

[β]  

 Για τη «ραγδαία αύξηση του χουλιγκανισµού στη νεολαία» ο συγγραφέας θεωρεί 

«συλλογικά υπεύθυνη ολόκληρη η κοινωνία», αλλά όχι τους ίδιους τους νέους. Συγκεκριµένα, 

επιρρίπτει τις ευθύνες στα κοινωνικά πρότυπα, στη διαφήµιση και στον Τύπο που υπερπροβάλλει 
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το ποδόσφαιρο και τους χούλιγκαν, υπονοώντας έτσι πως οι νέοι απλώς αναπαράγουν µε τη 

συµπεριφορά τους το κυρίαρχο πρότυπο της κοινωνίας που απαξιώνει την ανθρώπινη ζωή. 

Αντιµετωπίζοντας όµως τους νέους ως χειραγωγούµενα της κοινωνίας, τους αφαιρεί την ελευθερία 

της βούλησης που χαρακτηρίζει κάθε υπεύθυνο άνθρωπο και παραβλέπει την ατοµική ευθύνη των 

πολιτών σε µια δηµοκρατική πολιτεία. Εποµένως, αυτή η ερµηνεία του φαινοµένου είναι στην 

πραγµατικότητα απαξιωτική για τη νεολαία. (105 λέξεις) 

ΘΕΜΑ Β2. 

[α] Η αφορµή για την οποία γράφτηκε το κείµενο είναι «η δολοφονία ενός νεαρού από αντιπάλους 

“φιλάθλους”». Το τραγικό αυτό γεγονός αναφέρεται στον πρόλογο και τον επίλογο του κειµένου 

και έχει ως στόχο την ανάδειξη της κρισιµότητας του προβλήµατος και την ευαισθητοποίηση των 

αναγνωστών. 

[β] 

• Τα δοµικά µέρη της γ’ παραγράφου είναι:  

- Θεµατική πρόταση: «Πρώτα, η κολοσσιαίας κλίµακας εξαχρείωση των ηθών στον δηµόσιο βίο 

της χώρας».  

- Λεπτοµέρειες: «Μια εξαχρείωση … απροκάλυπτα και βάναυσα». 

- Κατακλείδα: απουσιάζει. 

• Ο τρόπος ανάπτυξης της παραγράφου είναι το «αίτιο» («η κολοσσιαίας κλίµακας εξαχρείωση των 

ηθών στον δηµόσιο βίο της χώρας») - «αποτέλεσµα» (Μια εξαχρείωση, που παρεµποδίζει …»). Ο 

δοκιµιογράφος καταγράφει την απουσία ηθικών υποδειγµάτων συµπεριφοράς ως αποτέλεσµα της 

ηθικής κρίσης της ελληνικής κοινωνίας. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10) 

[α]  

• «αναστολής»: Οι εργαζόµενοι αποφάσισαν την αναστολή της απεργίας τους. | Πάντα έκανε αυτό 

που ήθελε, χωρίς αναστολές. 

• «προσγείωση»: Το αεροπλάνο εκτέλεσε αναγκαστική προσγείωση. | Ανώµαλη προσγείωση για το 

κυβερνών κόµµα, που είδε το ποσοστά του να µειώνονται δραµατικά.  

• «όρο»: Συµφώνησαν στους όρους της συνεργασίας τους. | Κυκλοφόρησε ένα νέο λεξικό 

λογοτεχνικών όρων.  
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• «στάση»: Θα κατέβω στην επόµενη στάση. | Η στάση του απέναντί µου ήταν πάντοτε άψογη. 

• «βάθους»: Η ελληνική παράδοση χάνεται στα βάθη των αιώνων. | Είναι ένας άνθρωπος µε βάθος.  

[β]  

1) «κλίµακα»: έκταση, µέγεθος | «ραγδαία»: σφοδρή, απότοµη, ορµητική | «καθολική»: γενική, 

γενικευµένη | «πρωτοφανής»: πρωτόγνωρη, ασυνήθιστη | «αρεστοί»: ευχάριστοι, ελκυστικοί. 

2) «κύριο»: δευτερεύον | «βαθµιαία»: απότοµα, ξαφνικά | «απροκάλυπτα»: συγκαλυµµένα, 

κρυφά | «αφειδώς»: µετρηµένα, φειδωλά | «αιµατηρών»: αναίµακτων. 

ΘΕΜΑ Β4. 

[α]  

1) «φίλαθλος»: ειρωνεία (πρόκειται για φανατικό οπαδό) | «ξώφαλτσα»: λαϊκή λέξη. 

2) Το ερωτηµατικό στη β’ παράγραφο του κειµένου («Γιατί, λοιπόν, … µερίδας των νέων;») 

χρησιµοποιείται για να εντάξει τον αναγνώστη στον προβληµατισµό του κειµένου σχετικά µε 

τους παράγοντες που οξύνουν το φαινόµενο του χουλιγκανισµού, για να προσδώσει στον λόγο 

ζωντάνια και αµεσότητα, δηµιουργώντας έναν «εν δυνάµει» διάλογο του συγγραφέα µε τον 

αναγνώστη, και για να συνδεθεί ο πρόλογος µε το κύριο µέρος του κειµένου. | Η διπλή τελεία 

στη β’ παράγραφο του κειµένου («Ας επισηµάνουµε µερικές, τις σηµαντικότερες, από τις 

ευθύνες µας:») χρησιµοποιείται για να παρατεθεί στη συνέχεια ένας κατάλογος υπευθύνων για 

την έξαρση του χουλιγκανισµού. | Τα αποσιωπητικά στην ε’ παράγραφο του κειµένου («µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης…») χρησιµοποιούνται ως ένα άρρητο σχόλιο του συγγραφέα για τον ρόλο 

και των ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης στην έξαρση του χουλιγκανισµού, σχόλιο που 

αποσκοπεί στον προβληµατισµό του αναγνώστη. 

 [β]  

1) Η έντονη προφορικότητα, ως χαρακτηριστικό της γλώσσας του δοκιµίου εντοπίζεται σε 

εκφράσεις προφορικού λόγου (π.χ. «κουρέλια», «για να αισθανθούν ότι είναι “κάποιοι”»). Ο 

υποτακτικός λόγος εµφανίζεται: «Ειδικά για τη χώρα µας, που, αν της έχει αποµείνει ένα 

θετικό, ήταν ότι η όποια έκφραση βιαιότητας και επιθετικότητας εκδηλωνόταν στο πλαίσιο µιας 

προσωπικής σύγκρουσης και αντιδικίας, εποµένως διατηρούσε κατά κάποιο τρόπο, µια 

ανθρώπινη διάσταση». 

2) Το ύφος του κειµένου είναι καυστικό και συχνά ειρωνικό (π.χ. «Οι λαϊκίστικες “προσαρµογές” 

για να γινόµαστε αρεστοί στο πεζοδρόµιο θα αποδειχτούν µακροπρόθεσµα ότι µπορεί να 
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κοστίσουν ακριβά, πολύ ακριβά», «Του Τύπου, που θεοποιεί τους “αστέρες” της µπάλας και 

στριµώχνει “στα ψιλά” τον κλασικό αθλητισµό»). Το ύφος αυτό είναι αποτελεσµατικό για την 

εξυπηρέτηση του σκοπού συγγραφής του κειµένου, που είναι η ανάδειξη των ευθυνών της 

κοινωνίας για την έξαρση του χουλιγκανισµού στη νεολαία. 

ΘΕΜΑ Γ. 

[α]  

Τίτλος: Αθλητισµός σε κρίση… 

Προσφώνηση: Αξιότιµε υπουργέ Πολιτισµού & Αθλητισµού 

§1 (πρόλογος): 

• Περίσταση επικοινωνίας (αναφορά σε κρούσµατα χουλιγκανισµού) 

• Δ1 (ορισµός χουλιγκανισµού = συγκρούσεις και βανδαλισµοί εντός και εκτός αγωνιστικών 

χώρων από οµάδες οργανωµένων οπαδών) 

• Σκοπός: λήψη µέτρων για τον περιορισµό του φαινοµένου 

• Σύνδεση µε Ζ1: οι επιπτώσεις του φαινοµένου είναι πολυεπίπεδες 

§2 (Ζ1Α): Επιπτώσεις στον αθλητισµό 

• Αλλοίωση του αθλητικού ιδεώδους (π.χ. ευγενής άµιλλα, συναδέλφωση ανθρώπων και λαών). 

• Αποµάκρυνση των πολιτών από τους αθλητικούς χώρους (φόβος, απαξίωση). 

§3 (Ζ1Β): Επιπτώσεις στον κοινωνικό χώρο 

• Θάνατοι, τραυµατισµοί, υλικές καταστροφές. 

• Φανατισµός, µισαλλοδοξία, εθνικισµός και ρατσισµός. 

§4 (µεταβατική): 

• Συµπέρασµα Ζ1: το φαινόµενο έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. 

• Δ2 (ορισµός σχολικού αθλητισµού = µάθηµα φυσικής αγωγής - σχολικοί αγώνες) 

• Σύνδεση µε Ζ2: ο σχολικός αθλητισµός µπορεί να περιορίσει εκφυλιστικά φαινόµενα στον χώρο 

του αθλητισµού, όπως ο χουλιγκανισµός. 

§5 (Ζ2Α): Μάθηµα φυσικής αγωγής 

• Ενεργητική ενασχόληση µε τον αθλητισµό (νέοι = αθλητές όχι οπαδοί). 

• Διδασκαλία του ολυµπιακού ιδεώδους. 

• Επικοινωνία µε αθλητές µε σπουδαίες επιδόσεις και ήθος. 
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§6 (Ζ2Β): Σχολικοί αγώνες 

• Ενίσχυση ερασιτεχνικού αθλητισµού (περιορισµός του ανταγωνιστικού πρωταθλητισµού) 

• Δηµιουργία αθλητών µε ήθος. 

• Ανάπτυξη φίλαθλης κουλτούρας. 

§7 (επίλογος): 

• Συµπέρασµα Ζ2: ο αθλητισµός χρειάζεται αθλητές και φιλάθλους µε ήθος. 

• Σκοπός + περίσταση επικοινωνίας: ο υπουργός οφείλει να παρέµβει, όχι µόνο µε µέτρα 

καταστολής, αλλά και πρόληψης, όπως η ενίσχυση του σχολικού αθλητισµού. 

Επιφώνηση: Με εκτίµηση 

Υπογραφή: Α.Α., µαθητής Λυκείου 

[β]  

Τίτλος: Αθλητισµός για όλους 

§1 (πρόλογος): 

• Περίσταση επικοινωνίας (αναφορά σε αντικοινωνικές συµπεριφορές στον χώρο του αθλητισµού: 

χουλιγκανισµός, dopping κτλ.). 

• Δ1 (αναφορά στη σχέση ερασιτεχνικού αθλητισµού & επαγγελµατικού). 

• Σκοπός: ενίσχυση της διάθεσης των νέων για άθληση. 

• Σύνδεση µε Ζ1: η γυµναστική έχει µεγάλη σηµασία για όλους και ειδικά τους νέους. 

§2 (Ζ1Α): Ανάπτυξη ατοµικών δεξιοτήτων 

• Καλή υγεία / φυσική κατάσταση - αρµονική ανάπτυξη του σώµατος (οµορφιά). 

• Πνευµατική καλλιέργεια (προσοχή, µνήµη, κριτική σκέψη κτλ.). 

§3 (Ζ1Β): Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 

• Κοινωνικές δεξιότητες (επικοινωνία, συνεργατικό πνεύµα κτλ.). 

• Σεβασµός στο διαφορετικό. 

§4 (µεταβατική): 

• Συµπέρασµα Ζ1: η ερασιτεχνική άθληση προσφέρει όλα τα πλεονεκτήµατα του αθλητισµού, 

χωρίς τα προβλήµατα που προκαλεί ο πρωταθλητισµός. 

• Δ2 (ανισότητες και αποκλεισµοί: ηλικιωµένοι, γυναίκες κτλ. | δυτικός τρόπος ζωής: καθιστική 

ζωή, γρήγορο φαγητό κτλ.) 

• Σύνδεση µε Ζ2: χρειάζεται αλλαγή στάσης ζωής ατόµων και κοινωνιών. 
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§5 (Ζ2Α): Ευθύνη της πολιτείας 

• Ενίσχυση του σχολικού αθλητισµού. 

• Αθλητικές εγκαταστάσεις σε κάθε περιοχή της χώρας. 

• Προγράµµατα αθλητισµού για όλες τις ηλικίες. 

§6 (Ζ2Β): Ευθύνη των πολιτών 

• Αλλαγή τρόπου ζωής (π.χ. στην οικογένεια). 

• Πρότυπα άθλησης από τα ΜΜΕ. 

§7 (επίλογος): 

• Συµπέρασµα Ζ2: ο αθλητισµός είναι στάση ζωής και δικαίωµα όλων. 

• Σκοπός + περίσταση επικοινωνίας: η ενίσχυση του ερασιτεχνικού αθλητισµού µπορεί να 

αποτελέσει τρόπο περιορισµού των εκφυλιστικών φαινοµένων στον χώρο του αθλητισµού. 
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