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Αθλητική ειδησεογραφία 
 
Εικονογραφικά χαρακτηριστικά: διαφέρουν από εφημερίδα σε εφημερίδα, αλλά υπάρχουν ορισμένες 
σταθερές. Τα στερεοτυπικά χαρακτηριστικά είναι πιο έκδηλα στις περιγραφές αθλητικών συναντήσεων 
μικρής σημασίας (αγώνες Β′, Γ′ Εθνικής).  
Ανεβαίνει ο Διαγόρας   //  ΛΥΓΙΣΕ 1-0 ΤΟΝ ΔΙΓΕΝΗ 
ΡΟΔΟΣ, ανταπόκριση // Στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας παρέμεινε ο Διαγόρας που επιβλήθηκε 
με 1-0 του Διγενή στο δωδεκανησιακό ντέρμπι του 7ου ομίλου. // Στο 10 Ο Σπάρταλης έπιασε το 
σουτ και η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι, ενώ την ίδια κατάληξη είχε και η προσπάθεια του Αμπελά 
στο 15, αφού η μπάλα κόντραρε πρώτα σε σώμα αμυντικού. Ο Διαγόρας άνοιξε το σκορ στο 26, όταν 
ο Γαλανός εκτέλεσε το κόρνερ και ο Καραμαλίκης με κεφαλιά ψαράκι έκανε το 1-0. // Στο 55 ο 
Λιάνι εξουδετέρωσε τα διαδοχικά σουτ των Γαλανού και Κρομύδα. Στο 78 ο Λιάνι εξουδετέρωσε το 
πλασέ του Καστρουνή, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Καραμαλίκης έπιασε το σουτ και ο 
Ταμπουράς έδιωξε πάνω στη γραμμή. Στο 90 […] // Καλή ήταν η διαιτησία του Κασκαντήρη 
(Αθήνας).         (Ο Φίλαθλος, 13/1/2004) 
 
Χαρακτηριστικοί οι τίτλοι: 
 
 

ΣΑΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 
5-1 ΤΟΝ ΑΚΡΑΤΗΤΟ 

«Έβγαζαν φωτιές» οι πιτσιρικάδες των Νεοσμυρνιωτών Μάντζιος, Μήτρου και 
Τζιώλης 

Τα γκολ: ΜΑΝΤΖΙΟΣ (13′), ΜΗΤΡΟΥ (35′), ΤΖΙΩΡΤΖΙΟΠΟΥΛΟΣ (45′), ΠΙΝΟ (74′) και ΚΛΙΜΕΚ 
(90′) ● Ο ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ στο 59′ το «γκολ της τιμής» για την ομάδα των Άνω Λιοσίων 

(φωτο) Ο σκόρερ Βαγγέλης Μάντζιος με τους Τζιώλη, Ντος Σάντος και Μήτρου, στο πρώτο γκολ του Πανιωνίου 
Γράφει ο Βαγγέλης Ιωάννου (σελίδα 2) 

 (Το ΦΩΣ της Δευτέρας 15/12/03, σελ. 1) 
 
Πιθανές ενότητες: 

1. Γενική περιγραφή, εκτίμηση, αξιολόγηση 
2. Η περιγραφή των «φάσεων»  
3. Διακριθέντες 
4. Αξιολόγηση διαιτησίας 
5. Δηλώσεις προπονητών / παικτών 
6. Συνθέσεις ομάδων  

• Οι περιγραφές ακολουθούν ημι-χρονολογική σειρά και βασίζονται σε προ-αξιολογημένα στοιχεία 
(γκολ, κίτρινες-κόκκινες κάρτες, δοκάρια, πέναλτι, αλλαγές παικτών, ευκαιρίες-φάσεις). 

Στις αναμεταδόσεις χρησιμοποιείται πολύ συχνά ο «ενεστώτας των σπορ» (παίρνει την μπάλα, 
αλλάζει με τον Χ, δίνει στον Ψ) 

Πανιώνιος   5 
Ακράτητος   1 
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• Στις σελίδες των αθλητικών εφημερίδων επιτρέπονται οι μεταφορές, οι μετωνυμίες, τα παρωνύμια: 
Ολυμπιακός: η πειραϊκή ομάδα, οι ερυθρόλευκοι, ο θρύλος, οι γαύροι [προφορικό] 
Παναθηναϊκός: οι πράσινοι, το τριφύλλι, οι βάζελοι [προφορικό] 
ΑΕΚ: Δικέφαλος, ο κιτρινόμαυρος αετός, οι χανούμισσες [προφορικό] 

• Μεταφορές:  
η ΑΕΚ έδωσε ρεσιτάλ με σολίστα τον Χ 
επιθετικό κρεσέντο του Παναθηναϊκού στο τελευταίο δεκάλεπτο 
ο Ηρακλής έπαιξε με το ρόπαλο τη λύρα του Απόλλωνα 

• Υπερβολή / μείωση: 
ήρωας ο Καραπιάλης 
μεγαλείο ο Θρύλος 
καραμπινάτο φάουλ 

χώμα ο ΠΑΟΚ 
έπαιξαν σαν ήρωες 
πέταξαν σαν αετοί 

• Ειδικό λεξιλόγιο (π.χ. πέναλτι , γκολ, εναρκτήριο λάκτισμα κ.ο.κ.) και φρασελογία (π.χ., έβγαλε 
σέντρα, καθάρισε τις φάσεις, βρέθηκε σε θέση βολής, τετ-α-τετ με, παράλληλη μπαλιά κλπ.)· λειτουργία 
των δάνειων λέξεων. 

• Περιγραφικές σταθερές και μεταφορικοί μηχανισμοί διασφαλίζουν τη συνεκτικότητα των 
κειμένων (βλ. σχετικά με γενικευμένες προϋποθέσεις): 

Μεταφορά του πολέμου (άμυνα, επίθεση, γραμμές του αντιπάλου, «φονιάς» κλπ.) 
Μεταφορά της τέχνης (σολίστ, θέατρο το πέσιμο του Σαραβάκου, μάγος ο Καρεμπέ, χόρεψε την 
αντίπαλη άμυνα κλπ.) 
Μεταφορά της διάταξης-τακτικής (καλοστημένη άμυνα, άμυνα ζώνης, αιφνιδιασμός, κόντρα, 
ευκαιρία, έχασε σίγουρο γκολ κλπ.) 
Μεταφορές για χρήση μόνο στον προφορικό λόγο … 

• «Ιδεολογικές» λειτουργίες 
Έμφαση (επιλεκτική εστίαση) 
Υπερβολή (~ Mείωση) 

 
Να ορίσετε τα ακόλουθα «κριτήρια κειμενικότητας» με παραδείγματα από την αθλητική 
ειδησεογραφία: 

1. συνοχή (cohesion) 
2. πληροφορητικότητα 
3. συνεκτικότητα (coherence) 
4. προθετικότητα 
5. διακειμενικότητα 
6. περιστασιακότητα  
7. αποδεκτότητα 

Βλ. σχετικά Αρχάκης, «Γλωσσική διδασκαλία και σύσταση των κειμένων», κεφ. 8 «Κριτήρια 
κειμενικότητας» (www.media.uoa.gr/language  Μελέτες)· η παρουσίαση βασίζεται στο Beaug-
rande, R. & W. Dressler, Introduction to Textlinguistics, London: Longman, 1981. Πβ. 
Γεωργακοπούλου & Γούτσος, Κείμενο και επικοινωνία, κεφ. 2 «Η οργάνωση του κειμένου». 

 
Άσκηση. Να συγκεντρώσετε υλικό από αθλητικές εφημερίδες και να καταγράψετε και άλλα 
χαρακτηριστικά της αθλητικής ειδησεογραφίας. Ποιες είναι οι διαφορές από εφημερίδα σε εφημερίδα; 
Ποιες είναι οι διαφορές από άθλημα σε άθλημα; Διακρίνετε κάποια «ιδεολογικά» χαρακτηριστικά του 
αθλητικού λόγου; 

Θέμα για εργασία. Να συγκρίνετε μια τηλεοπτική με τη ραδιοφωνική αναμετάδοση ενός ποδοσφαιρικού 
αγώνα. Ποιες είναι οι σημαντικότερες διαφορές; Πώς συναρτώνται με το μέσο που χρησιμοποιείται; 
Πώς αναππτύσσεται στο χρόνο κάθε περιγραφή;  
 

Διαβάστε το κεφάλαιο αυτό για τις 
εργασίες σας και για τις εξετάσεις! 


