ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΈΚΘΕΣΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 19/01/14

ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 19/01/14
Α. Ο συντάκτης του κείµενου θίγει το θέµα του αθλητισµού. Αρχικά, διαπιστώνει πως
η ψυχαγωγία αποτελεί το πρώτο κίνητρο του, ενώ η προφύλαξη και η διατήρηση της
υγείας αναφέρονται ως δεύτερο. Κατόπιν, επισηµαίνει ότι η άθληση οφείλει να
αποσκοπεί σε αυτούς τους δύο στόχους. Αφού καταγράψει τους σκοπούς της στις
διάφορες µορφές της, υπογραµµίζει πως µπορεί να γίνει αντικείµενο προπαγάνδας για
την εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιµοτήτων. Στη συνέχεια, παρατηρεί πως η
πολιτικοποίηση συνδέθηκε µε την εµπορευµατοποίησή της. Τέλος, εντοπίζει τις
αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο του αθλητισµού, για να καταλήξει στο γεγονός
ότι αυτές αποδεικνύουν τον εκφυλισµό του.
(97 λέξεις)

Β1. Η αρχαία Ελλάδα θεωρείται κοιτίδα του αθλητικού ιδεώδους, δηλαδή του σεβασµού
προς τον άνθρωπο, του κάλλους, της άµιλλας και της ειρηνικής ζωής. Σε διάφορα µέρη
της Ελλάδας διοργανώνονταν πανελλήνιοι αθλητικοί αγώνες. Σε αυτούς συµµετείχαν
και αγωνίζονταν αθλητές από τις ελληνικές πόλεις. Έπαθλο για τους νικητές ήταν ο
κότινος, δηλαδή ένα στεφάνι αγριελιάς και η δόξα που αποκτούσαν.
(58 λέξεις)

Β2. Η πρώτη παράγραφος αναπτύσσεται µε αιτιολόγηση
αιτιολόγηση. Πιο συγκεκριµένα, ο
συγγραφέας εξηγεί γιατί το παιχνίδι θεωρείται βασική δραστηριότητα του ανθρώπου
(γιατί...ψυχικά).

Β3. Διαρθρωτικές Λέξεις
• Κατά συνέπεια: αποτέλεσµα
•

Όµως: αντίθεση

•

επιπλέον: προσθήκη

•

Πρώτα-πρώτα: χρονική σχέση

Β4. «Από τον µαζικό αθλητισµό και τον αθλητισµό χαµηλού ανταγωνισµού
επιτυγχάνονται πράγµατι οι δύο προαναφερθέντες στόχοι». Ο συγγραφέας επέλεξε
ενεργητική σύνταξη, γιατί ήθελε να τονίσει το υποκείµενο, δηλαδή τους
προαναφερθέντες στόχους.

Β5. Συνώνυµα
Συνώνυµα:
• συνέπειες= αποτελέσµατα, επακόλουθα, παρεπόµενα
• στοχεύει= αποσκοπεί, αποβλέπει, στοχεύει

•

αναγκαίοι= απαραίτητοι, επιτακτικοί

•

µεταβολές= αλλαγές, µετατροπές

•

ευχέρεια= άνεση, ευκολία
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Β6.
Προκείµενη Α: Ψυχαγωγία είναι η έκφραση συναισθηµάτων.
Προκείµενη Β: Με το παιχνίδι ο άνθρωπος εκφράζει συναισθήµατα
συναισθήµατα.
Συµπέρασµα: Άρα, µε το παιχνίδι ψυχαγωγείται ο άνθρωπος.
Β7.
•
Σήµερα θα γίνουν δύο πολύ ενδιαφέροντα αγωνίσµατα στίβου
στίβου, τα 100µ. και τα
400µ. ανδρών (κυριολεκτική σηµασία).
•
Με ισχυρή θέληση και πολύ κόπο διακρίθηκε στο στίβο της ζωής (µεταφορική
σηµασία).

Γ. Επικοινωνιακό πλαίσιο= Ζητείται προσχεδιασµένος προφορικός λόγος
Απαραίτητη η προσφώνηση (Αγαπητοί καθηγητές, φίλοι συµµαθητές,)
και η αποφώνηση (Ευχαριστώ για την προσοχή σας)
Πρόλογος
Λίγοι θα διαφωνούσαν µε την διαπίστωση ότι ο αθλητισµός όχι µόνο προβάλλει
ανθρωπιστικές αξίες αλλά και συµβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου.
Όµως, η σύνδεσή του µε ισχυρά οικονοµικά συµφέροντα οδήγησε στη σταδιακή
µετατροπή του σε εµπόρευµα και στην πλήρη επαγγελµατοποίησή του, µε αποτέλεσµα
την εµφάνιση εκφυλιστικών φαινοµένων στο χώρο του αθλητισµού.
Κύριο Μέρος
Δείγµατα κρίσης του αθλητισµού
•
Εµπορευµατοποίηση αθλητισµού
αθλητισµού: χρυσά µετάλλια, επαγγελµατισµός,
οικονοµικές
επιδιώξεις
και
σκοπιµότητες,
εξαγορά
και
δωροδοκίες,
προκατασκευασµένα αποτελέσµατα, διαφηµίσεις και χορηγίες. Σε πρώτη µοίρα έρχεται
ο οικονοµικός ανταγωνισµός, οι αθλητές γίνονται ανταλλάξιµες αξίες και οι οµάδες
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.
•
Πρόεδροι µεγάλων οµάδων έχουν αναµιχθεί σε απάτες και υπεξαιρέσεις,
γεγονός που καταδεικνύει ότι ο αθλητισµός σήµερα γίνεται ανταλλάξιµη αξία και
την τύχη του αναλαµβάνουν µηχανισµοί που δεν τους ενδιαφέρει το αθλητικό ιδεώδες
αλλά τα δικά τους οικονοµικά συµφέροντα. Σε αρκετές περιπτώσεις οι Ολυµπιακοί
αγώνες ανατίθενται σε χώρες µε κριτήρια οικονοµικά, όπως έγινε στην Ατλάντα.
•
Στόχος σήµερα για τους περισσότερους αθλητές δεν είναι η συµµετοχή και η
ευχαρίστηση, αλλά οι επιδόσεις, το ρεκόρ, η πρωτιά (πρωταθλητισµός). Αυτό οδηγεί
στον κακοήθη ανταγωνισµό
ανταγωνισµό,, στο φθόνο, στην οπαδοποίηση, στο φανατισµό, στη
δηµιουργία βίας και χουλιγκανισµού.
•
Το φίλαθλο πνεύµα δίνει τη θέση του στο φανατισµό
φανατισµό. Καθηµερινές είναι οι
ειδήσεις που αναφέρονται σε πράξεις βίας στους αθλητικούς χώρους, κυρίως από
νεαρούς οπαδούς. Ο χουλιγκανισµός, φαινόµενο βαθύτατα κοινωνικό και δείγµα της
περιθωριοποίησης οµάδων, καταλύει την αθλητική ιδέα.
•
Συχνά χρησιµοποιούνται αθέµιτα µέσα (χρήση αναβολικών ουσιών) για να
κατακτήσει κανείς τη νίκη και την πρωτιά. Καταστρέφεται η υγεία του αθλητή,
αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του και καταστρατηγείται η άµιλλα.
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•
Τα ΜΜΕ και οι εταιρίες «κατασκευάζουν» αθλητές
αθλητές--είδωλα
είδωλα, που
παρασύρουν τη νεολαία και την υποβαθµίζουν πνευµατικά µε πρότυπα αµφίβολης
αξίας.
•
Οι αθλητικοί αγώνες συνοδεύονται από την πολυτέλεια
πολυτέλεια,, την τρυφή
τρυφή,, τη χλιδή
χλιδή.
Οι λαµπερές τελετές και η έµφαση στο «θέαµα» αντικαθιστούν το µέτρο και την
απλότητα.
•
Σε πολλές χώρες χρησιµοποιείται ο αθλητισµός και ως µέσο
αποπροσανατολισµού ενός λαού από τα καθηµερινά ζωτικά προβλήµατα ή την
αυθαιρεσία των αυταρχικών καθεστώτων
καθεστώτων.. Επίσης συχνά αποτελεί και µέσο
πολιτικής προπαγάνδας για προβολή καθεστώτων ή άλλων πολιτικών επιδιώξεων.
Παράδειγµα η Ολυµπιάδα του 1936 στο Βερολίνο, στην οποία το αθλητικό θαύµα της
Γερµανίας προετοιµάστηκε σκόπιµα από το τρίτο Ράιχ, για ν’ αποδειχθεί η δήθεν
ανωτερότητα της γερµανικής φυλής.
Τρόποι αντιµετώπισης
Οικογένεια
Οικογένεια::
•
Προβολή φίλαθλου πνεύµατος και υγιών προτύπων από τους γονείς στα παιδιά.
Προσωπικό παράδειγµα γονέων (άθληση).
•
Διάλογος µεταξύ των µελών της οικογένειας για τη µετάδοση κατάλληλων
αξιών, όπως το αθλητικό ιδεώδες.
•
Αξιοποίηση κλίσεων και ενδιαφερόντων των παιδιών για συγκεκριµένα
αθλήµατα από νωρίς.
Σχολείο
Σχολείο::
•
Ανθρωπιστική παιδεία κι όχι χρησιµοθηρική γνώση.
•
Μύηση στην Ολυµπιακή Ιδέα που στοχεύει στη ψυχοσωµατική ανάπτυξη του
ατόµου.
•
Περισσότερες αθλητικές εκδηλώσεις, καλύτερη υποδοµή και πιο σύγχρονες
αθλητικές εγκαταστάσεις στα σχολεία.
ΜΜΕ
ΜΜΕ::
•
Ευρεία ενηµέρωση ότι ο αθλητισµός είναι αναγκαίος. Να προβάλλουν και να
επιδοκιµάζουν ενέργειες αθλητών που διακρίνονται για το ήθος τους και να
καταδικάζουν την όποια αντιαθλητική συµπεριφορά.
•
Με εκπαιδευτικά προγράµµατα να ενισχύσουν την αθλητική παιδεία της
νεολαίας και να διαφωτίσουν τον κόσµο για τις αξίες που αντιπροσωπεύει το αθλητικό
πνεύµα.
•
Να µη δραµατοποιούν και να µην τονίζουν πράξεις βίας που ενισχύουν το
φανατισµό και µετατρέπουν τους φιλάθλους σε οπαδούς.
Κράτος
Κράτος::
•
Οι πολιτικοί ηγέτες να αναλάβουν το πολιτικό κόστος της εξυγίανσης του
αθλητισµού, θεσπίζοντας κατάλληλους νόµους και εφαρµόζοντάς τους αµερόληπτα
προς κάθε κατεύθυνση.
•
Συνεργασία πολιτείας και αθλητών ώστε να βρεθεί τρόπος αποδέσµευσης του
αθλητισµού από το στυγνό επαγγελµατισµό και την αγοραπωλησία.
•
Αυστηρές ποινές στους υπεύθυνους από τη δικαιοσύνη.
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•
Απαλλαγή του αθλητισµού από πολιτικές σκοπιµότητες και ποικίλους
ανταγωνισµούς.
•
Ανάπτυξη υλικοτεχνικής υποδοµής και υποστήριξη αθλητικών εκδηλώσεων σε
συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση.
•
Επιβράβευση, µε υλικά µέσα ή δηµόσιες ανακοινώσεις, του ήθους κάποιων
αθλητών, για να φυτρώσει ο σπόρος της αθλητικής ιδέας.
Αθλητές – Αθλητικοί παράγοντες
παράγοντες::
•
Οι αθλητές να αποτελέσουν υγιή πρότυπα για τη νεολαία, µε τη συµπεριφορά
τους µέσα και έξω από τους αθλητικούς χώρους.
•
Δεν πρέπει να είναι υποταγµένοι στο κέδρος ή να προκαλούν µε τη στάση τους.
•
Είναι ανάγκη ν’ αποβάλουν το στυγνό επαγγελµατισµό και ν’ αγωνίζονται
υπεύθυνα και έντιµα. Σ’ αυτή την κατεύθυνση, απαραίτητη είναι η συµβολή των
συνδικαλιστικών τους οργάνων, τα οποία οφείλουν να τιµωρούν παραδειγµατικά όσους
αθλητές προβαίνουν σε αντιαθλητικές ενέργειες.
•
Πρέπει να εκλείψει ο παραγοντισµός.
•
Στο χώρο του αθλητισµού (και κυρίως του ποδοσφαίρου) να επικρατεί
διαφάνεια. Οι εταιρίες διέπονται από κανόνες και οι κανόνες χρειάζονται να τηρούνται
από αυτές.
•
Ο υγιής αθλητισµός θα διασωθεί µε την προϋπόθεση ότι διοικείται από άξιους
ανθρώπους, ανιδιοτελείς, υπεύθυνους. Ο αθλητισµός να περάσει στα χέρια των ειδικών,
που σκοπό έχουν να προωθήσουν την ιδέα του αθλητισµού και όχι να τον βλέπουν ως
µέσο οικονοµικής ή πολιτικής αναβάθµισης. Στόχος τους πρέπει να είναι η εξάρθρωση
των κυκλωµάτων εκείνων (στη διαιτησία κ.ά.), που υπονοµεύουν την ισονοµία στο χώρο
του αθλητισµού.
•
Η αθλητική ηγεσία να τιµωρεί µε αυστηρότατες ποινές κάθε νοσηρό φαινόµενο
στο χώρο του αθλητισµού, π.χ. όσους χρηµατίζονται, όσους κάνουν χρήση αναβολικών
ουσιών κ.ά.

Επίλογος
Ο αθλητισµός είναι αναγκαίος σε µια εποχή καταναλωτική και αγχώδη, στην οποία
κυριαρχεί ο καθιστικός τρόπος ζωής και η ανθυγιεινή διατροφή. Παράλληλα,
επιβάλλεται να αποτελέσουν προτεραιότητα του κράτους αλλά και ευθύνη κάθε
ανθρώπου η εξυγίανσή του και η καλλιέργεια των οικουµενικών αξιών που προβάλλει
το αθλητικό ιδεώδες.
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