
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Γ' ΕΠΑΛ 

ΤΡΙΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

Α.ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Α1 

α) Το άρθρο αναφέρεται στις αρνητικές πλευρές του πρωταθλητισμού. Παρά το γεγονός ότι 

οι επιτυχημένοι αθλητές κερδίζουν χρήματα, δόξα, αναγνωρισιμότητα, πολλές φορές  

έρχονται αντιμέτωποι με ψυχικές ασθένειες. Αισθάνονται δυσβάσταχτο το βάρος της 

επιτυχίας, νιώθουν σαν να είναι «προϊόντα» και οι προσωπικές τους ανάγκες 

εκμηδενίζονται . Το κόστος του πρωταθλητισμού προβληματίζει και όλοι έχουν την 

υποχρέωση να αφουγκραστούν τις ανάγκες των αθλητών. 

β) Επίκληση στο συναίσθημα μέσα: 

1)ρητορικά ερωτήματα «τελικά, μήπως η επιτυχία έχει γίνει απάνθρωπη;» 

«Μήπως η λάμψη … αυτοματοποίηση;» 

2)Μεταφορά/ειρωνεία «η λάμψη απαιτεί ρομποτοποίηση κάθε νέου αθλητή» 

Μεταφορά «σκοτεινές πλευρές του πρωταθλητισμού» 

3)Λέξεις συναισθηματικά φορτισμένες «άηχη αλλά δυνατή κραυγή» 

(οι μαθητές γράφουν δύο μέσα και ένα παράδειγμα για το καθένα) 

2Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

Α2 

α) «ειδικούς»: ειρωνεία 

«προϊόν»: μεταφορά 

β) αποχώρησε= εγκατέλειψε, αποσύρθηκε 

κυρώσεις =ποινές, τιμωρίες 



προσωπικό= ατομικό 

 

3Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Άρθρο επικοινωνιακό πλαίσιο 

Αφόρμηση από επικαιρότητα 

Γ΄ πρόσωπο , επίσημο ύφος 

Τίτλος 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Το αθλητικό ιδεώδες είναι παγκοσμίως αποδεκτό και οι αθλητικές συναντήσεις 

μετατρέπονται σε πάνδημο θέαμα. Πλήθη ταυτίζονται και υποστηρίζουν με σθένος τους 

αγαπημένους τους αθλητές, ενώ ταυτόχρονα όλοι «ζηλεύουν» τα χρήματα, τη φήμη και τη 

δόξα τους. Όμως όταν σβήνουν  τα «φώτα» του γηπέδου, οι αθλητές έρχονται αντιμέτωποι 

με το ζοφερό πρόσωπο του πρωταθλητισμού. 

Α΄ΖΗΤΟΎΜΕΝΟ: Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αθλητές: 1) έλλειψη αθλητικών 

εγκαταστάσεων, πολλές φορές διανύουν χιλιόμετρα για να προπονηθούν 2) έλλειψη πόρων 

και χρηματοδοτήσεων. Ο χρόνος που απαιτείται για προπόνηση είναι αρκετός και δεν 

υπάρχει δυνατότητα εργασίας. Έτσι πολλοί αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον αθλητισμό 

3)Απουσία ελεύθερου χρόνου, ώστε  να ικανοποιήσουν άλλες ανάγκες (π.χ. ψυχαγωγία, 

διαπροσωπικές σχέσεις) 4) Σωματικοί τραυματισμοί, ψυχολογική πίεση.  

Β΄ΖΗΤΟΎΜΕΝΟ: Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν χρειάζεται ολόπλευρη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του αθλητή. 

1) Ψυχικές αρετές, όπως θέληση, αυτοπεποίθηση, επίμονη, πειθαρχία. Οφείλει να μην 

παραιτείται στις δυσκολίες, ούτε να εφησυχάζεται στις πρώτες επιτυχίες.  

2) καλλιέργεια  δεξιοτήτων, όπως συνεργασία, ανεκτικότητα, σεβασμός 

3) πνευματικές δεξιότητες, όπως συνειδητοποίηση δυνατοτήτων και αδυναμιών, 

λήψη σωστών αποφάσεων. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Αναφορά στην αξία του αθλητισμού και στους κινδύνους της 

εμπορευματοποίησης. Έκφραση ελπίδας ότι ο αθλητής του μέλλοντος θα αντιμετωπίζεται 

ως άνθρωπος και όχι ως προϊόν.  

 

 

 

 

 

 



Β.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Β1. Το ποιητικό υποκείμενο ξεδιπλώνει την ιστορία του και τα βιώματά του ως αθλητής. Για 

μια ακόμη φορά προετοιμάζεται για την κατάκτηση της πρωτιάς. Το ψυχικό βάρος για 

επιτυχία είναι δυσβάσταχτο και ενισχύεται από τις απαιτήσεις των θεατών, οι οποίοι είναι 

σκληροί απέναντι στην ήττα. Η επιθυμία του για νίκη είναι σφοδρή, καταβάλλει 

υπεράνθρωπες προσπάθειες. Συνειδητοποιεί όμως ότι ο πρωταθλητισμός είναι μια 

μοναχική διαδικασία. 

Β2α. Ο εξομολογητικός τόνος επιτυγχάνεται:  

Α) με α΄ ρηματικό πρόσωπο : « θέλω πολύ να νικήσω»  

Β) Μεταφορά/ Υπερβολή: « σταματάει η καρδιά μου»  

Γ) λέξεις- φράσεις συναισθηματικά φορτισμένες: « είμαι για πάντα μόνος»  

 

Β2β. Περιγραφή: « Οι κερκίδες πυκνοκατοικημένες, χρώματα που επευφημούν άπληστοι 

θεατές και αυστηροί κυρίως με τους ηττημένους» . 

Η περιγραφή αυτή υποδηλώνει το άγχος και την πίεση που δημιουργείται στον αθλητή από 

τις απαιτήσεις του κοινού. Το ίδιο πρόσωπο είτε αποθεώνεται, σε περίπτωση νίκης, είτε 

γνωρίζει την έντονη αποδοκιμασία, σε περίπτωση ήττας. 

Β3 

Ο ήρωας αποφασίζει να αναλάβει την ευθύνη των προσπαθειών του. Νιώθει πως δεν 

υπάρχουν δικαιολογίες, ούτε εξωτερικοί παράγοντες, ούτε οι προσωπικές του αδυναμίες 

ευθύνονται για το αποτέλεσμα της προσπάθειάς του. Νιώθει αποφασισμένος για την 

επίτευξη του στόχου του. Δεν φοβάται, δεν δειλιάζει. Αυτή η στάση μπορεί να αποτελέσει 

πηγή έμπνευσης για τους νέους ανθρώπους σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Η 

υπομονή, η θέληση, η προσπάθεια, η προσήλωση στον στόχο που επιδιώκουν οι αθλητές 

μπορούν να κινητοποιήσουν τους νέους. Καμία επιτυχία και καμία νίκη δεν προκύπτει παρά 

μόνο μέσα από σκληρή προσπάθεια και αποφασιστικότητα. 


