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(30/100)

1.
Να εξηγήσετε με δικά σας λόγια τη σημασία των παρακάτω λέξεων ή φράσεων που
είναι υπογραμμισμένες στο κείμενο που σας δίνεται:
(5 βαθμοί)






Επιπτώσεις συνέπειες
Αναμφισβήτητα
σίγουρα, με βεβαιότητα
Εύλογο
λογικό, επόμενο
Διαμαρτυρίες διαφωνίες
Προσφέρει
δίνει, παρέχει

2. Για ποιους λόγους το ποδόσφαιρο κυριαρχεί σε παγκόσμια κλίμακα; (5 βαθμοί)
Η αιτία της κυριαρχίας του ποδοσφαίρου οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος
λόγος έχει να κάνει με την παγκοσμιότητα του ενδιαφέροντος που προκαλεί ένα
αθλητικό γεγονός, το οποίο από τη φύση του δεν μπορεί να έχει καθοριστικές επιπτώσεις
στις κοινωνίες, σε αντίθεση με ένα μεγαλύτερης σημασίας πολιτικό ή οικονομικό
γεγονός. Ο δεύτερος και βασικότερος λόγος αφορά άμεσα το ίδιο το άθλημα: Ειδικά το
ποδόσφαιρο, περισσότερο από κάθε άλλο ατομικό ή ομαδικό άθλημα, σε αντίθεση με το
τένις, το κρίκετ, την κολύμβηση, τον κλασικό αθλητισμό ή ακόμη και το θεαματικότατο
μπάσκετ είναι αυτό που συγκινεί και συνεπαίρνει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους
ανά την υφήλιο, αδιακρίτως πολιτιστικής παράδοσης, φυλής, ιστορίας και κοινωνικών
συνθηκών.

3. Βασίζοντας την απάντηση σας στο κείμενο να εξηγήσετε πως το ποδόσφαιρο σαν θέαμα
προσφέρει κάτι το μοναδικό. (5 βαθμοί)
Το ποδόσφαιρο ως θέαμα αναμφισβήτητα προσφέρει κάτι το μοναδικό. Πρώτα πρώτα,
συνδυάζει θαυμαστές ατομικές επιδόσεις με ομαδικό συντονισμό και αποτελεσματική
στρατηγική. Κατά δεύτερο λόγο, ο συνδυασμός σκληρότητας, αντοχής, τεχνικής και
«ευφυΐας των ποδιών» διακρίνει το ποδόσφαιρο από όλα τα άλλα αθλήματα.

4. Το ποδόσφαιρο έχει γίνει σήμερα όχι απλώς το παγκόσμιο άθλημα, αλλά η παγκόσμια
θρησκεία. Να συζητήσετε αυτήν την άποψη λαμβάνοντας υπόψη σας το κείμενο που σας
δίνεται. (5 βαθμοί)

Γύρω από το ποδόσφαιρο υπάρχει μια παγκόσμια σύμπνοια, που ενώνει τους πάντες
όπως ακριβώς μπορεί να κάνει και μια παγκόσμια αποδεκτή θρησκεία

5. «Είναι, επομένως, εύλογο να υποδουλώνονται στην ομάδα οι πάντες». Συμφωνείτε με το
συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει ο αρθρογράφος; Να εξηγήσετε την άποψη σας. (5
βαθμοί)
Ανάπτυξη προσωπικής άποψης με τεκμηριωμένο τρόπο, στοιχεία από την παρακάτω
παράγραφο:
Η ομάδα, σε αντίθεση με τα άτομα, ενώνει τους οπαδούς, γίνεται «ιδεολογία», απαιτεί
προσήλωση και σύμπνοια, παρέχει σύμβολα, σημαίες, ύμνους και χρώματα. 0 καθένας
μπορεί να γίνει «μέλος» της ομάδας αν γίνει οπαδός της. Είναι, επομένως, εύλογο να
υποδουλώνονται στην ομάδα οι πάντες. Κανένας δεν τολμά να αντιπαρατεθεί ή να
περιφρονήσει ανοιχτά αυτόν τον μοντέρνο θεό. Διότι ακόμη και τα μέτρα και οι
διαμαρτυρίες κατά των ταραχοποιών δεν αφορούν άμεσα το άθλημα του ποδοσφαίρου,
αφού, όπως συνηθίζουμε να λέμε, τους «χούλιγκαν» πολλοί μίσησαν, το ποδόσφαιρο
όμως κανείς.

6. Ο αρθρογράφος αναφέρει ότι το ποδόσφαιρο είναι ανώτερο από όλα τα άλλα αθλήματα.
Βασισμένοι στο κείμενο που σας δίνεται, να δώσετε τη δική σας άποψη. (5 βαθμοί)
Ανάπτυξη προσωπικής άποψης με τεκμηριωμένο τρόπο, παίρνοντας στοιχεία από όλο το
κείμενο
ΟΜΑΔΑ 2η
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

(30/100)

Να σχολιάσετε σε περίπου 100 λέξεις πως καταλαβαίνετε την έκφραση:
Κανένας δεν τολμά να αντιπαρατεθεί ή να περιφρονήσει ανοιχτά αυτόν τον μοντέρνο
Θεό.

Το ποδόσφαιρο ενώνει τους ανθρώπους, τους δημιουργεί κοινή δράση,
συναισθήματα, κοινές χαρές και λύπες, διάθεση να υποστηρίξουν κάτι κοινό όλοι μαζί. Η
αποδοχή του αθλήματος σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, από όλες τις ηλικίες , και
όλες τις τάξεις, αναγκάζει ακόμα και αυτούς που δεν το θαυμάζουν να μην εκφέρουν
ανοιχτά τις διαφωνίες τους.

ΟΜΑΔΑ 3η
ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΙΟ

(40/100)

Να επιλέξετε ένα από τα δύο θέματα και να αναπτύξετε τις απόψεις σας σε ένα κείμενο 300
περίπου λέξεων.
1ο θέμα:
Να συζητήσετε τη σημασία του αρχαιοελληνικού ρητού: Ένα γερό μυαλό , σε ένα γερό
σώμα.

Ο αθλητισμός και η φροντίδα και άσκηση του σώματος συντελούν και βοηθούν στην
όξυνση του πνεύματος, στην καλλιέργεια του πνεύματος.

2ο Θέμα :
Στη σύγχρονη κοινωνία τους το κάθε τι είναι επικεντρωμένο στο εδώ και το τώρα.

Μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας στις μέρες μας φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρεται
για όνειρα που χρειάζονται χρόνο, κόπο, υπομονή και όνειρα. Οι κρίσεις οικονομική,
ηθική , πολιτιστική που μαστίζουν την εποχή μας απογοητεύουν τους ανθρώπους με
αποτέλεσμα να νοιάζονται μόνο για ότι μπορεί να τους δώσει άμεσα αποτελέσματα. Έτσι
θέλουν να αποκτήσουν οτιδήποτε μπορεί να τους δοθεί χωρίς να χρειαστεί να
μετακινηθούν ή να περιμένουν.

