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        ΓΛΩΑ & ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 

 
 

        11  /  Ο5  / 2020 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Ι 

Η αθλητική βία μας προσβάλλει ως κοινωνία 

Σν θαηλόµελν ηεο βίαο απνηειεί δνµηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο 

ζπγθξόηεζεο ησλ θνηλσληώλ θαη δελ έρεη παξαηεξεζεί µέρξη ζήµεξα 

θνηλσλία ρσξίο βία. ηηο µέξεο µαο, όµσο, ε θαηάζηαζε είλαη ζαθώο 

βεβαξεµέλε. 

Ζ απνζέσζε ηεο βίαο θαη ε δηαξθώο απμαλόµελε πξνβνιή ηεο, ε 

απνπξνζσπνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ, ε θνηλσληθή αλαιγεζία, ε δηάξξεμε 

ηνπ θνηλσληθνύ ηζηνύ, ν αληαγσληζµόο, ε απνζέσζε ηνπ αηοµηθού 

επηηεύγµαηνο θαη ε µνλαρηθή πνξεία, ρσξίο νξάµαηα, ζηόρνπο θαη 

ηδαληθά θαζηζηνύλ ηνλ ζύγρξνλν άλζξσπν επάισην ζηελ εθδήισζε 

βίαησλ ζπµπεξηθνξώλ. Αλάινγεο βίαηεο ζπµπεξηθνξέο παξαηεξνύληαη, 

θαηά θόξνλ, ζην πιαίζην πνδνζθαηξηθώλ αγώλσλ.  

Οη θαηαβνιέο ηνπ ζύγρξνλνπ πνδνζθαίξνπ εληνπίδνληαη ζηε 

µεζαησληθή Αγγιία ηνπ 13νπ αηώλα. Από ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα, ην 

πνδόζθαηξν άξρηζε λα γίλεηαη δεµνθηιέο θαη ζηηο αλώηεξεο θνηλσληθέο 

ηάμεηο. Παράλληλα, ζηελ Αγγιία εληνπίδεηαη θαη ε βία πνπ ζρεηίδεηαη µε 

ην πνδόζθαηξν, αυού εθαηνληάδεο λένη παίθηεο, από αληίπαια 

αληαγσληζηηθά ρσξηά θαη πόιεηο, ζηελ νπζία έδηλαλ «µάρεο» µέζσ ηνπ 

παηγληδηνύ. 

Σα απνηειέζµαηα ησλ εξεπλώλ απνδεηθλύνπλ όηη ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνλόηεηα ησλ πνιηηώλ πηζηεύεη όηη ε αηηµσξεζία ηεο βίαο ζηα 

γήπεδα απνηειεί ηελ θπξηόηεξε αηηία δηαηώληζήο ηεο θαη επηξξίπηεη ηηο 

επζύλεο ζηηο δηνηθήζεηο ησλ νµάδσλ, ελώ ην 50% ησλ θηιάζισλ εθηηµά  
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όηη ε ζπρλόηεηα ησλ ζπµπινθώλ ζηα γήπεδα έρεη ζαθώο απμεζεί ηα 

ηειεπηαία ρξόληα. 

Οθηώ ζηνπο δέθα θηιάζινπο εθθξάδνπλ ηελ άπνςε όηη ε ρξήζε 

αιθννινύρσλ πνηώλ θαη λαξθσηηθώλ νπζηώλ έρνπλ ζνβαξό µεξίδην 

επζύλεο ζηελ εθδήισζε θξνπζµάησλ ρνπιηγθαληζµνύ, αιιά, 

παξάιιεια, ην ίδην πνζνζηό (80%) ζπλαξηά ην θαηλόµελν µε ηε γεληθή 

έθπησζε αμηώλ ηεο θνηλσλίαο. Καη µέζα ζε όια απηά, µόιηο ην 15% ησλ 

θηιάζισλ πηζηεύνπλ όηη ην πξσηάζιεµα πνδνζθαίξνπ είλαη «ζίγνπξα 

θαζαξό», ελώ σο «θαζόινπ θαζαξό» ην βαζµνινγεί ην 34%. 

ύµθσλα µε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ πνιηηώλ, ε ζηάζε ησλ 

αξρώλ απέλαληη ζε όζνπο βηαηνπξαγνύλ ζηα γήπεδα πξέπεη λα είλαη 

άηεγθηε, ελώ ηα πεξηζζόηεξα επηθξηηηθά ζρόιηα ζπγθεληξώλνπλ νη 

δηνηθήζεηο ησλ νµάδσλ, αιιά θαη νη αζιεηηθέο εθεµεξίδεο. 

Ζ βία ζηα γήπεδα είλαη έλα ποιςζύνζεηο θαηλόµελν, ηόζν σο πξνο 

ηηο αηηίεο πνπ ηελ παξάγνπλ, όζν θαη σο πξνο ηηο µνξθέο µε ηηο νπνίεο 

εθδειώλεηαη. Για τον λόγο αυτό, ε αληηµεηώπηζή ηεο απαηηεί 

ζπλδπαζµέλε ζηόρεπζε θαη ζπλεξγαζία όισλ ησλ εµπιεθόµελσλ 

θνξέσλ: ηεο θνηλσλίαο, ηεο πνιηηείαο, ηεο πνδνζθαηξηθήο νηθνγέλεηαο.  

Ζ βειηίσζε ησλ γεπεδηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ε εθαξµνγή ηνπ 

νλνµαζηηθνύ ειεθηξνληθνύ εηζηηεξίνπ, µα, πάλσ απ’ όια, ε αµεηαθίλεηε 

βνύιεζε θαη ε ζςνεπήρ πξαθηηθή ησλ δηνηθήζεσλ ησλ νµάδσλ λα 

απνβάινπλ ην θαηλόµελν από ηηο θεξθίδεο απνηεινύλ βαζηθά 

πξναπαηηνύµελα γηα λα είµαζηε άµεζα απνηειεζµαηηθνί. 

Πξέπεη άµεζα ε Πνιηηεία λα δείμεη ηε βνύιεζή ηεο γηα ηελ 

αληηµεηώπηζε ηνπ θαηλνµέλνπ µε ηε µεηαξξύζµηζε ηνπ ζεζµηθνύ 

πιαηζίνπ, ςεθίδνληαο έλαλ λόµν ζύγρξνλν, ξεαιηζηηθό, εθαξµόζηµν, 

αιιά, θπξίσο θαη πάλσ απ’ όια, θνηλσληθά απνδεθηό. 

Άγγεινο Σζηγθξήο (εγθιεµαηνιόγνο), εθεµεξίδα «Σν Βήµα», 30/8/2011 

(δηαζθεπή) 
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙ 

Εισαγωγικό σημείωμα: Ο Παναγιώτης ούτσος (1806-1868) ήηαν 

Φαναπηώηερ ποµανηηθόρ πεδογπάθορ θαη ποηεηήρ. Υπήπξε ο εηζεγεηήρ 

ηος ποµανηηζµού ζηεν ποίεζε θαη ηεν πεδογπαθία ηερ Α΄ Αζεναϊθήρ 

Σσοιήρ. Το ποίεµα πος αθοιοςζεί δεµοζηεύηεθε ζηεν εθεµεπίδα 

«Ήιηορ», ε οποία εθδηδόηαν ζηο Ναύπιηο, ηεν ππώηε ππωηεύοςζα ηος 

ειιενηθού θπάηοςρ. Ππόθεηηαη γηα µηα ηδέα ηος Αιέξανδπος Σούηζος, 

αδειθού ηος Παναγηώηε Σούηζος, ζηο πιαίζηο ηερ πποζπάζεηαρ ηων 

ποηεηών θαη ιογοηεσνών ηερ πεπηόδος εθείνερ να ηονώζοςν ηο αίζζεµα 

ηερ αςηοπεποίζεζερ ηος ειιενηθού ιαού, µέζω ηερ ζύνδεζήρ ηος µε ηο 

απσαηοειιενηθό παπειζόν. Σςγθεθπηµένα, ηο 1833 ο Παναγηώηερ 

Σούηζορ δεµοζηεύεη ηο ποίεµα «Νεθπηθόρ Δηάιογορ», ζηο οποίο ηο 

πνεύµα ηος Πιάηωνα απεςζύνεηαη ζηοςρ Νεοέιιενερ, πποθεηµένος να 

ηοςρ ςπενζςµίζεη ηεν αναγθαηόηεηα ηερ αναβίωζερ ηων Οιςµπηαθών 

Αγώνων. 

 

Πλάτων 

«Αλ εδύλαην ζηελ γε ζαο ε ζθηά µαο λα πεηάμε, 

Πξνο ηνπο Τπνπξγνύο ηνπ Θξόλνπ ήζειε µε ηόιµελ θξάμεη· 

Άθεηε ηα µηθξά πάζε, ηαο µαηαίαο έξηδάο ζαο, 

Άζιηνη ζπιινγηζζήηε η’ ήηνλ πάιαη ε Διιάο ζαο· 

Γελ µε ιέγεηε πνύ είλαη νη αξραίνη ζαο αηώλεο; 

Οη σξαίνη ζαο πνύ είλαη Οιπµπηαθνί Αγώλεο; 

πνύ ηα Παλαζήλαηά ζαο; 

Αη µεγάιαη ηειεηαί ζαο, ηα µεγάια ζέαηξά ζαο; 

Πνύ εηθόλεο θη αλδξηάληεο, πνύ βσµνί θαη πνύ ηεµέλε; 

Κάζε πόιηο, θάζε δάζνο θαη θαζείο λαόο πξν πάλησλ 

ήζαλ πάιαη πιεζπζµέλνη 

Με νµήγπξηλ ζηγώζαλ µαξµαξίλσλ αλδξηάλησλ· 

Σνπο βσµνύο ζαο μέλα έζλε ζηόιηδαλ µε πξνζθνξάο, 
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µε ρξπζνύο ν Γύγεο πίζνπο 

Καη ν Κξνίζνο µε θξαηήξαο θαη µε πιάθαο αξγπξάο 

θαη µε πνιπηίµνπο ιίζνπο· 

Ήλνηγε ησλ Οιπµπίσλ ε ελδνμνηάηε πύιε 

Έξξεελ εηο ηνλ αγώλα ιανύ ρείµαξξνο πνιύο, 

Καη θαηέβαηλαλ εηο ηνύηνλ αζιεηαί νη βαζηιείο, 

Ο Ηέξσλ θαη ν Γέισλ θαη ν Φίιηππνο θαη άιινη 

Δηο Διιήλσλ ρηιηάδαο ηεζζαξάθνληα εθζάµβνπο 

Ο Ζξόδνηνο παξίζηα ζηελ θνµςήλ ηνπ ηζηνξίαλ 

ηνπο πξνζθάηνπο ησλ ζξηάµβνπο. 

Ήθνπελ ν Θνπθπδίδεο ηελ σξαίαλ αξµνλίαλ 

ηεο πεδήο πνηήζεώο ηνπ, 

Καη ειείθεην εηο πάιελ έλδνμνο αληίδειόο ηνπ [...]». 

Παλαγηώηεο νύηζνο, «Πιάησλ/ Νεθξηθόο Γηάινγνο», εθεµεξίδα Ήιηνο 

(θ.4), 4/7/1833 

 

ΘΕΜΑΣΑ 

ΘΕΜΑ Α 

Να απνδώζεηε πεξηιεπηηθά (50-60 ιέμεηο) ηηο απόςεηο πνπ επηθξαηνύλ 

γηα ηηο αηηίεο ηεο βίαο ζηα γήπεδα, όπσο πξνθύπηνπλ από ην 

πεξηερόµελν ηεο ηέηαξηεο,  πέµπηεο θαη έθηεο παξαγξάθνπ ηνπ 

κειμένου Ι. 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Β 

Ερώτημα 1ο 

ε θαζεµία από ηηο παξαθάησ δηαηππώζεηο λα απνδώζεηε ηνλ 

ραξαθηεξηζµό Σωστή ή Λανθασµένη, αλάινγα µε ην αλ 

αληαπνθξίλεηαη ζην πεξηερόµελν ηνπ κειµένου Ι ή όρη. Να ηεθµεξηώζεηε 

ηηο απαληήζεηο ζαο µε αλαθνξέο ζε ζπγθεθξηµέλα ρσξία ηνπ θεηµέλνπ. 
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i. Ζ βία απνηειεί δηαρξνληθό θνηλσληθό θαηλόµελν. 
ii. Ζ αλαβάζµηζε ησλ εζηθώλ θαη θνηλσληθώλ αμηώλ ηεο επνρήο µαο 

αµβιύλεη ην πξόβιεµα ηεο βίαο. 
iii.Σν θείµελν απερεί ηηο πξνζσπηθέο απόςεηο ηνπ ζπληάθηε γηα ηνπο 

ιόγνπο έμαξζεο ηεο βίαο ζηνλ αζιεηηζµό. 
iv.Οη πεξηζζόηεξνη θίιαζινη πηζηεύνπλ όηη ζηηο µεγάιεο 

πνδνζθαηξηθέο δηνξγαλώζεηο ππνθξύπηνληαη ζπµθέξνληα. 
v. Σν θξάηνο είλαη ν µόλνο θνξέαο πνπ µπνξεί λα αληηµεησπίζεη ην 

πξόβιεµα απνηειεζµαηηθά. 
Μονάδες 10 

 

Ερώτημα 2ο  

α. Να εληνπίζεηε θαη λα θαηαγξάςεηε ηξία ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

επηβεβαηώλνπλ όηη ην κείµενο Ι αλήθεη ζην γξαµµαηεηαθό είδνο ηνπ 

άξζξνπ. Να ηεθµεξηώζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδες 6 

β. Γηα θαζεµία από ηηο παξαθάησ ιέμεηο – θξάζεηο ηνπ κειµένου Ι µε ηα 

έληνλα γξάµµαηα λα δώζεηε µία λνεµαηηθά ηζνδύλαµε. ηε ζπλέρεηα, 

λα εμεγήζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζην θείµελν σο πξνο ηε δνµή θαη ην 

λόεµα. 

i.  Παράλληλα (§3ε) 

ii.  Αυού (§3ε) 
ii. Για τον λόγο αυτό (§7ε) 

Μονάδες 9 

 

Ερώτημα 3ο 

ην άξζξν (κείµενο Ι) ν ζπληάθηεο ρξεζηµνπνηεί ηεθµήξηα γηα λα 

απνδείμεη ηελ αιήζεηα ησλ ζέζεώλ ηνπ, ζρεηηθά µε ηελ αζιεηηθή βία. 

Δληνπίζηε θαη θαηαγξάςηε ηξία ηεθµήξηα ηνπ θεηµέλνπ. Μπνξνύλ, θαηά 

ηε γλώµε ζαο, λα ζεσξεζνύλ αμηόπηζηα θαη γηαηί; 

Μονάδες 15 
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ΘΕΜΑ Γ 

Αλ ιάβεηε ππ’ όςηλ όηη ν Π. νύηζνο (κείµενο ΙΙ) αλήθεη ζηελ Α΄ 

Αζελατθή ρνιή, βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο νπνίαο είλαη ε ζηξνθή ζην 

έλδνμν παξειζόλ, πώο ζα εξµελεύαηε ηνλ πξνβιεµαηηζµό ηνπ πνηεηή 

γηα ηνπο Οιπµπηαθνύο Αγώλεο, αιιά θαη ηνλ ηξόπν µε ηνλ νπνίν 

επηιέγεη λα πξνζεγγίζεη ην ζέµα απηό; Να απαληήζεηε ηεθµεξησµέλα ζε 

έλα θείµελν 100-150 ιέμεσλ. 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Λαµβάλνληαο αθνξµή από ην άξζξν (κείµενο I) πνπ δηαβάζαηε θαη 

θαζώο πξνβιεµαηίδεζηε γηα ηε βία ζηα γήπεδα, πνπ έρεη ιάβεη 

αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο ζηηο µέξεο µαο, απνθαζίδεηε θη εζείο λα 

ζπληάμεηε έλα θείµελν, πνπ ζα δεµνζηεπζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ζρνιείνπ ζαο. ην άξζξν ζαο λα αλαθεξζείηε ζηε ζπµβνιή ηεο 

αζιεηηθήο παηδείαο ζηελ αληηµεηώπηζε ηνπ θαηλνµέλνπ θαη λα 

πξνηείλεηε ηξόπνπο µε ηνπο νπνίνπο ην ζρνιείν µπνξεί λα πξνσζήζεη 

ηελ πγηή αζιεηηθή ζπλείδεζε. (350-400 ιέμεηο) 

Μονάδες 30 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Άμνλεο απάληεζεο 

-Απνηέιεζκα  έξεπλαο 

-Αηηκσξεζία θαη επηείθεηα από ηηο αξκόδηεο αξρέο θαη ηα Μ.Μ.Δ 

-Υξήζε νπζηώλ 

-Ζζηθή απνραιίλσζε 

-Κνηλσληθή παζνγέλεηα 

-πκθέξνληα 
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 ΘΕΜΑ Β 

Ερώτημα 1ο 

i.  σζηή («Σν θαηλόκελν ...ρσξίο βία») 

ii. Λαλζαζκέλε («Ζ απνζέσζε...βίαησλ ζπκπεξηθνξώλ») 

iii. Λαλζαζκέλε («Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ απνδεηθλύνπλ....») 

iv. σζηή («Καη κέζα ζε όια απηά...ην 34%») 

v. Λαλζαζκέλε («Γηα ην ιόγν απηό,...πνδνζθαηξηθήο νηθνγέλεηαο») 

 

Ερώτημα 2o 

α. Δλδεηθηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ άξζξνπ(εξκελεπηηθνύ) 

δεκνζίεπζε ζηνλ Σύπν/παξνπζηάδεη, αλαιύεη θαη εξκελεύεη ην ζέκα ηεο 

βίαο ζηα γήπεδα/επηθαηξόηεηα/γξάθεηαη από εμεηδηθεπκέλν επηζηήκνλα 

/θπξηνιεθηηθή ιεηηνπξγία ηεο γιώζζαο /ύθνο νπδέηεξν, ηππηθό/θπξηαξρία 

γ' ξεκαηηθνύ πξνζώπνπ 

β. παξάιιεια: ζπγρξόλσο/επηπιένλ, αθνύ: θαζώο, γηα ηνλ ιόγν απηό: 

Έηζη 

Γνκή: πξνζδίδνπλ ζπλνρή 

Νόεκα: εμαζθαιίδνπλ λνεκαηηθή αιιεινπρία (πξνζζήθε / αηηία / αίηην -

απνηέιεζκα) 

 

 

Eρώτημα 3o 

-Ηζηνξηθά ζηνηρεία («νη θαηαβνιέο ηνπ πνδνζθαίξνπ...παηρληδηνύ») 

-Πνξίζκαηα εξεπλώλ («Σα απνηειέζκαηα εξεπλώλ απνδεηθλύνπλ 

όηη...») 

-ηαηηζηηθά ζηνηρεία («Οθηώ ζηνπο δέθα...34%») 
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Σα ηεθκήξηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν αξζξνγξάθνο θαίλνληαη αμηόπηζηα, 

θαζώο δελ είλαη εύθνιν λα ακθηζβεηεζνύλ, αθνύ απνηεινύλ εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα, είλαη ζρεηηθά κε ην ζέκα ,έγθπξα θαη επαξθή ζε αξηζκό. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Άμνλεο απάληεζεο 

-Πέξα από ην γεγνλόο όηη ν πνηεηήο βάδεη ηνλ Πιάησλα λα αλαθεξζεί 

ζηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη θαη ζηίρνη πνπ 

επηβεβαηώλνπλ ηνλ ζαπκαζκό ζην παξειζόλ θαη ηελ πξνζπάζεηα λα 

ζπγθηλήζεη ηνπο δέθηεο κέζα από ηηο αλαθνξέο ζηελ έλδνμε ηζηνξία: 

«ζπιινγηζζήηε η΄ήηνλ πάιαη ε Διιάο ζαο», «Ήλνηγε ησλ Οιπκπίσλ ε 

ελδνμνηάηε πύιε», «Ο Ζξόδνηνο παξίζηα ζηελ θνκςήλ ηνπ ηζηνξία...» 

-Ζ Α΄ Αζελατθή ζρνιή επεξεαδόκελε από ηνλ πνκπώδε 

ζπλαηζζεκαηηζκό ηνπ ξνκαληηζκνύ, επηδηώθεη ην κνηίβν ηεο θπγήο από 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη ηεο ζηξνθήο ζην έλδνμν παξειζόλ, κε ηδηαίηεξν 

ζηόκθν θαη έληαζε. 

-ην πιαίζην απηό ην ζπγθεθξηκέλν πνίεκα πεξηγξάθεη ζθελέο από ηελ 

θιαζηθή αξραηόηεηα θαη ηνπο Οιπκπηαθνύο  Αγώλεο ,ηνλίδνληαο ηελ 

αηκόζθαηξα ηνπ ηνπίνπ θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρώξνπ, όπνπ ηεινύληαλ 

ηα αζιεηηθά θαη ζξεζθεπηηθά δξώκελα. 

-Αθόκα θαη ε ίδηα ε επηινγή ηνπ ζέκαηνο αλαδεηθλύεη ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνύο ηεο επνρήο θαη ηελ αλάγθε γηα επαλαζύλδεζε κε ην 

παξειζόλ ζε κηα πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο ηαπηόηεηαο. 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δπηθνηλσληαθό πιαίζην :άξζξν/ηίηινο 

Ύθνο: γ΄ εληθό, α’ - γ΄ πιεζπληηθό, ύθνο νηθείν θαη θπζηθό, θαηάιιειν 

γηα ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ, θπξηνιεθηηθή- θαηά βάζε- ρξήζε ηνπ 

ιόγνπ 
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ΠΡΟΛΟΓΟ: αθόξκεζε από ηελ επηθαηξόηεηα/αλαδηαηύπσζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ δίλνληαη ζηελ εθθώλεζε/ζέκα: ε βία ζηα γήπεδα-

ρνπιηγθαληζκόο /αλαθνξά ζηα δεηνύκελα. 

 

Εεηνύκελν 1ν: πκβνιή ηεο αζιεηηθήο παηδείαο ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ 

-Γηακόξθσζε αζιεηηθήο ζπλείδεζεο / ν αζιεηηζκόο σο κέζν παηδείαο 

θαη επγελνύο άκηιιαο θαη όρη σο κέζν εθηόλσζεο θαη θζνξάο αμηώλ 

(Οηθνγέλεηα) -ρνιηθόο αζιεηηζκόο (ρνιείν) 

-Πξόιεςε θαηλνκέλσλ αζιεηηθήο βίαο / παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία ησλ 

πξσηαγσληζηώλ θαη ησλ εζηθώλ απηνπξγώλ ηνπο / πξόιεςε θαη 

αληηκεηώπηζε θαηλνκέλσλ πνπ αθνξνύλ έθλνκεο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο / ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο ρξήζεο 

αλαβνιηθώλ νπζηώλ (Πνιηηεία) 

-Ο νπαδηθόο Σύπνο ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη ε 

αλαδσπύξσζε ησλ αζιεηηθώλ παζώλ θαη ηνπ θαλαηηζκνύ δεκηνπξγεί 

πιεζώξα αδηεμόδσλ ζηνλ ρώξν (ΜΜΔ) 

 

 

Εεηνύκελν 2ν: Tξόπνη θαιιηέξγεηαο ηεο αζιεηηθήο ζπλείδεζεο από ην 

ζρνιείν 

-Aλαβάζκηζε καζήκαηνο θπζηθήο αγσγήο 

-πκκεηνρή ζηηο ηνπηθέο αζιεηηθέο εθδειώζεηο 

-Γηνξγάλσζε ζρνιηθώλ πξσηαζιεκάησλ 

-Παξαθνινύζεζε αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ κε ην ζρνιείν 

-πλεξγαζία ζρνιείνπ κε αζιεηηθά ζσκαηεία γηα ηε δηνξγάλσζε 

εκεξίδσλ κε ηε ζπκκεηνρή αλαγλσξηζκέλσλ αζιεηώλ θαη επηζηεκόλσλ. 
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-Πξνώζεζε ηεο αλζξσπνθεληξηθήο παηδείαο γηα ηελ πνιύπιεπξε 

θαιιηέξγεηα ησλ καζεηώλ θαη ηε κεηαιακπάδεπζε εζηθώλ θαη 

θνηλσληθώλ αμηώλ πνπ αθνξνύλ ηνλ αζιεηηζκό -θαη όρη κόλν- θαη πνπ 

ζα απνηξέςνπλ θαηλόκελα καδνπνίεζεο, θαλαηηζκνύ θαη επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Σέηνηεο αμίεο είλαη ν ζεβαζκόο ζηνλ 

ζπκπαίθηε/ζπλαζιεηή/ζπλάλζξσπν, ε αιιειεγγύε, ε επγελήο άκηιια, 

νη νηθνπκεληθέο αμίεο θ.ιπ. 

 

ΔΠΗΛΟΓΟ: αλαθεθαιαησηηθόο /ζπκπεξαζκαηηθόο 

 

 

 Κριτήριο αξιολόγησης από το βιβλίο των εκδόσεων Πουκαμισάς: 

«Γλώσσα και Λογοτεχνία, Θεματικοί κύκλοι Γ λυκείου», Γιώργος 

Χρυσουδάκης, Αθηνά Γιαννοπούλου, Περσεφόνη Παπαμιχαήλ, 

Άρτεμις Σζιτζογλάκη, Ρόη Φλωροπούλου 

 

 

 

 

 

 

 

 


