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ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

 

ΟΝΟΜΑ: .............................         09/02/19  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Τα θξνύζκαηα αζιεηώλ πνπ έρνπλ θάλεη ρξήζε αλαβνιηθώλ πνιιαπιαζηάδνληαη ζηελ Ειιάδα 

θαη ζην εμσηεξηθό. Είλαη ζαθέο όηη, αλ δελ έρεη πεζάλεη ηειείσο ν επγελήο αληαγσληζκόο, πνπ 

απνηεινύζε ηελ πεκπηνπζία ηνπ αζιεηηθνύ ηδεώδνπο, θηλδπλεύεη. Καη καδί κε απηόλ θηλδπλεύνπλ 

θαη νη αζιεηέο. Αθόκε θαη αλ νη αζιεηηθέο αξρέο θάλνπλ «ό,ηη είλαη δπλαηόλ», γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ην πξόβιεκα, ζα ήηαλ νπξάληα αθέιεηα ή έζραηε ππνθξηζία λα αλαγάγνπκε ην 

πξόβιεκα ζηελ «εζηθή θξίζε ησλ εκεξώλ καο». 

Σηελ πξαγκαηηθόηεηα ηα πξάγκαηα είλαη απινύζηαηα. Ωο big business ν αζιεηηζκόο 

ιεηηνπξγεί πηα θαη’ αλάγθε αιιά θαη θαη’ επηηαγή επαγγεικαηηθά, δειαδή κε απνθιεηζηηθό 

γνώμονα ην θέξδνο. Ήδε από ηε δεθαεηία ηνπ ‘50, είρε θαηαζηεί ζαθέο πσο νη εκέξεο ηνπ άδολοσ 

εξαζηηερληζκνύ ήζαλ κεηξεκέλεο. Τν «επ αγσλίδεζζαη» είλαη πηα απιώο έλα ξεηνξηθό ζύλζεκα, θάηη 

ζαλ ην «ειεπζεξία, ηζόηεηα, αδειθόηεηα». Τν κόλν πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε λίθε. Οη 

αληαγσληδόκελνη μετέρτονται ινηπόλ όια ηα ζεκηηά θαη αζέκηηα κέζα γηα λα ηελ πεηύρνπλ. Καη 

όπνηνο δελ ηα κεηέιζεη, ζα αγσληζζεί θαη πξνθαλώο ζα ράζεη. Πξόθεηηαη γηα παηρλίδη όπνπ νη 

επγελείο ςπρέο δε ζπκκαρνύλ κε ην Θεό, αιιά κε ην Δηάβνιν.[...] 

Εθείλν βέβαηα πνπ έρεη αιιάμεη θαη κάιηζηα άρδην είλαη ην θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό πιαίζην. 

Ο αζιεηηζκόο πνπιάεη πιένλ σο πάλδεκν ζέακα. Αλ κέζα ζε ειάρηζηα ρξόληα νη αζιεηηθνί θύθινη 

εξγαζηώλ έρνπλ δεθαπιαζηαζζεί, απηό νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ νηθνπκεληθή δηάρπζε ηεο 

θνηλσλίαο ηνπ ζεάκαηνο. Μέζα ζε ιίγα ρξόληα νη επηηπρεκέλνη αζιεηέο γίλνληαη 

δηζεθαηνκκπξηνύρνη, ζε ζεκείν, ώζηε νη «άηπρνη» πξόδξνκνί ηνπο πνπ απνζύξζεθαλ από ηελ ελεξγό 

δξάζε πξηλ από ηε δεθαεηία ηνπ ‘90, λα κελ κπνξνύλ παξά λα μέμθονηαι ηελ αηπρία ηνπο. Αλ είραλ 

γελλεζεί δέθα ρξόληα αξγόηεξα... 

Πξνπνκπνί ππήξμαλ βέβαηα ηα κεγάια νκαδηθά αζιήκαηα. Αληίζηνηρεο όκσο είλαη νη εμειίμεηο 

παληνύ. Η ηειενπηηθή δεκνζηόηεηα νδήγεζε ζηελ επαγγεικαηνπνίεζε όιν θαη πεξηζζόηεξσλ ζπνξ. 

Η εθπνίθηιζε ησλ ηειενπηηθώλ εθπνκπώλ θαη ην απμαλόκελν ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνύ νδήγεζαλ ζηε 

γεληθή δηείζδπζε ηνπ επαγγεικαηηζκνύ. Αθόκε θαη ζηνλ θαηά παξάδνζε εξαζηηερληθό ζηίβν νη 

πξσηαγσληζηέο δηεθδηθνύλ θαη απνθηνύλ ηεξάζηηα νηθνλνκηθά αληαιιάγκαηα όρη κόλν γηα ηε 

ζπκκεηνρή, αιιά θαη γηα ηελ επηδίσμε επηδόζεσλ.[...] 

Υπό ηνπο όξνπο απηνύο, όκσο, πώο ζα ήηαλ δπλαηόλ λα δεηνύκε από ηνπο αζιεηέο λα 

αληηζηαζνύλ ζηνπο πεηξαζκνύο ηεο επηηπρίαο; Απηή θαζεαπηή ε επηινγή ελόο επαγγέικαηνο πνπ 

ππόζρεηαη ηε θήκε θαη ηνλ πινύην κέζα ζε ειάρηζηα ρξόληα απαηηεί πξνθαλώο «ζπζίεο». Καη νη 

ζπζίεο απηέο δελ είλαη κόλν ε ελέξγεηα, ν ρξόλνο, ε παξαίηεζε από ηε ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε, ε 

ζπξξίθλσζε ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ε ζθιεξή πξνπόλεζε, αιιά θαη ε ζπλεηδεηή αλάιεςε ησλ 

θηλδύλσλ πγείαο πνπ αθνινπζεί ηελ ηαηξηθή θαη βηνινγηθή πξνεηνηκαζία ηνπο. Τν ξίζθν είλαη 

δεδνκέλν, αιιά δίρσο ξίζθν ε απνηπρία είλαη ζίγνπξε. Καη έηζη αξρίδεη ε εζηθή θαη ππαξμηαθή 

δηαπξαγκάηεπζε κε ηελ αδήριτη πξαγκαηηθόηεηα ηνπ θέξδνπο.[...] 

Όπσο πάληνηε βέβαηα, ε αιήζεηα είλαη οδυνηρή. Από κόλε ηεο ε πξνπόλεζε θαη νη ζπζίεο δελ 

επαξθνύλ. Πξνθεηκέλνπ λα αλεβεί θαλείο ζηελ θνξπθή, ζα πξέπεη λα κεηέιζεη όια ηα κέζα. Όπσο 

ζπκβαίλεη θαη ζηελ θαλνληθή αγνξά, ν αληαγσληζκόο δελ είλαη πνηέ νύηε ηίκηνο νύηε ειεύζεξνο. Η 

ενίζχυζη ησλ θπζηθώλ δπλαηνηήησλ κε θάζε κέζν είλαη ινηπόλ όρος ηεο επηηπρίαο. Η πείξα 

δηδάζθεη απιώο όηη έλαο θαλνληθόο άλζξσπνο είλαη αδύλαηνλ λα αληαγσληζζεί εθείλνπο πνπ έρνπλ 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΚΥΡΙΤΣΗΣ» 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 

 
Θέματα Γ΄ Γενικοφ Λυκείου                                                                                     Φεβρουάριος 2019 

 

 

ηύρεη «επηζηεκνληθήο» πξνεηνηκαζίαο. Καη εδώ, όπσο θαη αιινύ, ε επηζηήκε ηεο κεγηζηνπνίεζεο 

έρεη θπζηθά ηνλ πξώην θαη ηνλ ηειεπηαίν ιόγν. Με απηή ηελ έλλνηα νη αζιεηέο είλαη θύμαηα ηεο 

ιακπξήο καριέρας πνπ ηνπο αλνίγεηαη. Γηα λα ειπίδνπλ ζε έλα θαιύηεξν κέιινλ, ζα πξέπεη λα 

εμαληιήζνπλ ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο. Τα αλαβνιηθά είλαη απιώο έλαο αθόκε «επαγγεικαηηθόο 

θίλδπλνο». Οη αζιεηέο παίδνπλ κε ηελ πγεία ηνπο, όπσο αθξηβώο νη κνλνκάρνη ηεο ξσκατθήο 

απηνθξαηνξίαο έπαηδαλ κε ηε δσή ηνπο. 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. Να απνδώζεηε πεξηιεπηηθά ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ ζε κηα πεξίιεςε 110 πεξίπνπ ιέμεσλ. 

 (.../25) 

 

Β1. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πεξηόδνπο κε Σσζηό ή Λάζνο, αλάινγα αλ αληαπνθξίλεηαη ην 

πεξηερόκελό ηνπο ζην λόεκα ηνπ θεηκέλνπ .  

 

α. Τν αζιεηηθό ηδεώδεο ηεο ζύγρξνλεο επνρήο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηελ επγελή άκηιια. 

β. Η ρξήζε αλαβνιηθώλ νπζηώλ από ηνπο αζιεηέο νθείιεηαη ζηελ εζηθή θξίζε ηεο επνρήο.  

γ. Σηελ επαγγεικαηνπνίεζε ησλ αζιεκάησλ ζπλέβαιε ε δύλακε ηεο ηειεόξαζεο.  

δ. Η  πγεία ησλ αζιεηώλ θηλδπλεύεη από ηε ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ. 

 (.../8) 

 

Β2. Να εληνπίζεηε ηε δνκή θαη ηε κέζνδν αλάπηπμεο ηεο 3
εο

 παξαγξάθνπ («Εθείλν βέβαηα πνπ έρεη 

αιιάμεη....αξγόηεξα...»).  

(.../8) 

 

Β3α. Να εξκελεύζεηε ηε ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο: «ό,ηη είλαη δπλαηόλ» (1
ε 

§), «επ αγσλίδεζζαη» 

(2
ε 

§), «άηπρνη» (3
ε 

§), Αλ είραλ γελλεζεί δέθα ρξόληα αξγόηεξα... (3
ε
 §). 

(.../4) 

 

Β3β. Πνην ξεκαηηθό πξόζσπν θπξηαξρεί ζην θείκελν; Να εξκελεύζεηε ηελ επηινγή ηνπ ζπγγξαθέα. 

(.../3) 

Β4α. Να δώζεηε γηα θάζε ιέμε από κία ζπλώλπκε: γνώμονα, άδολοσ, μετέρτονται, αδήριτη, όρος, 

καριέρας. 

 (.../6) 

 

Β4β. Να δώζεηε γηα θάζε ιέμε από κία αληώλπκε: άδολου, άρδην, μέμθονηαι, οδυνηρή, ενίζχυζη, 

θύμαηα. 

(.../6) 

 

Γ. Σε έλα άξζξν 600 πεξίπνπ ιέμεσλ πνπ ζα δεκνζηεπζεί ζηε ζρνιηθή ζαο εθεκεξίδα, 

πξαγκαηεύεζηε ηα αίηηα πνπ σζνύλ ηνπο λένπο ζηε ρξήζε παξαηζζεζηνγόλσλ νπζηώλ θαη εμεηάδεηε 

ηηο επηπηώζεηο ηεο ρξήζεο απηήο ζην άηνκν θαη ζηελ θνηλσλία.  

(.../40) 
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