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Κείμενο
[Ένας ιδιαίτερος αγώνας δρόμου!]
Το παρακάτω κείμενο είναι είδηση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο https://neoskosmos.com στις
8.7.2018. Αναφέρεται σε αγώνα δρόμου που οργάνωσαν στην Αθήνα τα αδέρφια Αντεντοκούνμπο,
αθλητές στο ΝΒΑ, γνωστό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης.

Την δική τους… ασίστ στην κοινωνική δράση έδωσαν για άλλη μια φορά ο Γιάννης
και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, καθώς διοργάνωσαν έναν αγώνα δρόμου στην Αθήνα, με
σκοπό τα έσοδα να δοθούν στην «Κιβωτό του Κόσμου». Ο αγώνας 5 χιλιομέτρων ξεκίνησε
μπροστά από το γήπεδο μπάσκετ του Τρίτωνα στα Σεπόλια, το οποίο αποτελεί σημείο
αναφοράς για την πορεία των δύο Ελλήνων άσων, και τερμάτισε στο Καλλιμάρμαρο.
Λίγο πριν την εκκίνηση και παρουσία όλων όσων έσπευσαν να ανταποκριθούν στο
κάλεσμά τους, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είπε από μικροφώνου: «Θέλω να σας
ευχαριστήσω όλους όσοι ήρθατε εδώ. Αυτόν τον αγώνα, που διοργανώνουμε σήμερα, τον
ξεκινάμε από εδώ, γιατί θέλαμε να δείξουμε σε όλους ότι δεν πρέπει να ξεχνάς από πού
ξεκινάς. Έτσι παραμένεις σεμνός και ταπεινός. Όλοι μαζί θα αλλάξουμε τον κόσμο, γιατί
ένας άνθρωπος μόνο δεν μπορεί να τον αλλάξει. Θα αλλάξουμε όλοι μαζί την Ελλάδα και
θα ανεβούμε πάλι πολύ ψηλά».
Από την δική του μεριά ο Θανάσης πρόσθεσε: «Έτσι κάνουμε πιο ηχηρό το μήνυμά
μας. Να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο και όλοι μαζί».
Σκληρή δουλειά, ταπεινότητα, αγάπη, ευγνωμοσύνη και… χιούμορ. Στοιχεία που
χαρακτηρίζουν τόσο τον Γιάννη, όσο και τον Θανάση Αντετοκούνμπο, δύο αθλητές που
αποτελούν τρανή απόδειξη ότι τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, οι επιθυμίες
εκπληρώνονται, αρκεί να έχει κανείς πίστη, να μην επαναπαύεται στις δάφνες του και
κυρίως να μην ξεχνά από πού ξεκίνησε και ποιοι τον βοήθησαν.

Ο Γιάννης είναι βέβαιος ότι δεν θα αργήσουμε να δούμε τρεις Αντετοκούνμπο να
φορούν τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος.
Οι δεσμοί τους με τη γειτονιά που μεγάλωσαν είναι κάτι παραπάνω από ισχυροί και
διατηρούνται αναλλοίωτοι στο πέρασμα του χρόνου, με τα αδέλφια Αντετοκούνμπο να
βρίσκουν πάντα αφορμές για να επιστρέφουν στα Σεπόλια. «Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάς από
πού ξεκίνησες και τα άτομα που σε βοήθησαν, γιατί, αν ξεχάσεις, παίρνουν τα μυαλά σου
αέρα», λέει με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με τον Θανάση να
συμφωνεί μαζί του και να συμπληρώνει πως «δεν θέλεις να ξεχνάς από πού ξεκίνησες.
Αυτό σου δίνει κίνητρο να γίνεσαι κάθε μέρα καλύτερος».
Φέτος, αφορμή για να επιστρέψουν στη γειτονιά τους είναι το Antetokounbros 5K
Run, ο αγώνας δρόμου που έγινε το Σάββατο με αφετηρία το γήπεδο μπάσκετ του Τρίτωνα
στα Σεπόλια και τερματισμό το Καλλιμάρμαρο, με τους συμμετέχοντες, που θα τρέξουν
δίπλα στους αδελφούς Αντετοκούνμπο, να μεταφέρουν το μήνυμα «είμαστε όλοι
αδέλφια», στηρίζοντας παράλληλα και τον φιλανθρωπικό σκοπό της συγκεκριμένης
ενέργειας, τα έσοδα της οποία θα διατεθούν στην «Κιβωτό του Κόσμου».

ΘΕΜΑ 2β
Να δικαιολογήσεις τη χρήση των σημείων στίξης στις παρακάτω περιπτώσεις:
Την δική τους… ασίστ στην κοινωνική δράση (1η παράγραφος)
«Κιβωτό του Κόσμου» (1η παράγραφος)
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 3
Με αφορμή το κείμενο που διάβασες να συντάξεις ένα άρθρο 250-300 λέξεων που
πρόκειται να δημοσιευτεί στην εφημερίδα του σχολείου σου. Σε αυτό να εκθέσεις
τεκμηριωμένα τη γνώμη σου σχετικά με το αν καταξιωμένοι αθλητές μπορούν να
αποτελέσουν πρότυπα για τους νέους της ηλικίας σου.
Μονάδες 40

