
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ’ ΕΠΑΛ 15-06-2021 
 
 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
1η δραστηριότητα 
 
Α.1.α) Ο αρθρογράφος επικεντρώνεται στο φαινόμενο του πρωταθλητισμού στους αθλητικούς χώρους. Με αφορμή 
την ιστορία μιας Γιαπωνέζας τενίστριας επισημαίνει ότι, όταν ο αθλητισμός μετατρέπεται σε τηλεοπτικό προϊόν και 
θέαμα, αξία δεν έχει η συμμετοχή, αλλά η νίκη. Οι αθλητές συχνά αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στην πίεση με 
επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία. Οι απαιτήσεις των τηλεοπτικών συμβολαίων και των χορηγών τούς ωθούν 
πέρα από τα ανθρώπινα όρια. Επομένως, το παράδειγμα της Οσάκα αναδεικνύει την ανάγκη να αναθεωρηθεί το 
νόημα του αθλητισμού. 
 
Α.1.β) Στις δύο τελευταίες παραγράφους ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα, προκειμένου να 
επηρεάσει κυρίως και λιγότερο να πείσει τους αναγνώστες:  

✓ ρητορικά ερωτήματα (Τελικά, μήπως η επιτυχία ... πειθαρχία και αυτοματοποίηση;) που ευαισθητοποιούν, 
προβληματίζουν, κινητοποιούν το ενδιαφέρον και ελκύουν την προσοχή των αναγνωστών, 

✓ ειρωνεία-ειρωνική χρήση λέξης («ρομποτοποίηση») 
✓ μεταφορά («σκοτεινές πλευρές του πρωταθλητισμού») 
✓ συναισθηματικά φορτισμένες λέξεις («άηχη, αλλά ταυτόχρονα δυνατή «κραυγή») 

 
2η δραστηριότητα 
Α2.α) «ειδικούς»: ειρωνεία του πομπού για τη λειτουργία κάποιων δημοσιογράφων στα μέσα ενημέρωσης, που 
επιδιώκουν να εμφανίσουν τον εαυτό τους ως απόλυτο γνώστη του αθλητισμού, προκαλώντας αφόρητη πίεση και 
άγχος στους αθλητές. 
«προϊόν»: μεταφορική χρήση της έννοιας. Ο αρθρογράφος ειρωνεύεται και επικρίνει τον τρόπο αντιμετώπισης των 
αθλητών στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης, εμπορευματοποιούνται τόσο 
οι αθλητές όσο και οι διοργανώσεις από τους επιτήδειους στο βωμό των χρημάτων. 
 
Α.2.β) αποχώρησε: αποσύρθηκε, έφυγε 
κυρώσεις: ποινές, τιμωρίες 
προσωπικό: ιδιωτικό, ατομικό 
 
3η δραστηριότητα 
Α.3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
 

«Επάγγελμα: αθλητής» 
Πρόλογος: επικαιρότητα 
Πρόσφατα διοργανώθηκε ημερίδα στο πανεπιστήμιο της πόλης μας στην οποία οι ομιλητές αναφέρθηκαν στη 
διαχρονική αξία του αθλητισμού. Παράλληλα, προβλήθηκε και το γεγονός πως πολλοί αθλητές επιδιώκουν να 
κατακτήσουν και να αναδειχθούν στον αθλητικό χώρο, αποκομίζοντας φήμη, υψηλές οικονομικές απολαβές και 
κοινωνική καταξίωση. Κάποιος ομιλητής, όμως, εστίασε στην περίπτωση της Γιαπωνέζας αθλήτριας Οσάκα για να 
αναδείξει μια άλλη πλευρά του αθλητικού χώρου που, εκτός από λάμψη, έχει και σκοτεινές πλευρές, οι οποίες 
μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά έναν αθλητή. Σκόπιμο, επομένως, είναι να αναφερθούν τόσο οι δυσκολίες που 
θα αντιμετωπίσει ένας αθλητής που επιδιώκει να επιτύχει τους στόχους του όσο και τα κατάλληλα προσόντα που 
οφείλει να διαθέτει, για να υπερνικήσει τις πιθανές δυσκολίες σε αυτήν του την προσπάθεια. 
 
Κύριο Θέμα 
1ο Ζητούμενο: Δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει ένας αθλητής, ο οποίος επιδιώκει να επιτύχει τους στόχους του. 

✓ Αποτυχίες και δυσκολία διαχείρισής τους. 
✓ Ματαίωση, διάψευση προσδοκιών αλλά και της ιδανικής εικόνας που έχει διαμορφώσει στη συνείδησή του 

για τον χώρο του αθλητισμού. 
✓ Χειραγώγηση από πολιτικούς, οικονομικούς, αθλητικούς παράγοντες. 



✓ Έντονος και αθέμιτος ανταγωνισμός, χρήση αναβολικών και ουσιών. 
✓ Εκφοβισμός και εμπορευματοποίηση του αθλήματος και των διοργανώσεων. 
✓ Απουσία προσωπικού ελεύθερου χρόνου λόγω προπονήσεων, στέρηση οικογενειακών στιγμών. 
✓ Άγχος, πίεση, αγωνία για το αποτέλεσμα. 
✓ Κόπωση, κίνδυνος σωματικής υγείας, ενδεχόμενο τραυματισμών. 
✓ Πίεση για επιτυχία, πολλές φορές με κάθε δυνατό τρόπο. 
✓ Διαχείριση των Μέσων Ενημέρωσης και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης που απεργάζονται την 

εμπορευματοποίηση του αθλητισμού. 
 
2ο Ζητούμενο: Προσόντα που πρέπει να διαθέτει. 

✓ Ηθικές αξίες και ανθρωπιστικά ιδανικά. Ηθική ακεραιότητα, εντιμότητα, για να μην αντιμετωπίζει τον 
αθλητισμό ως μέσο απόκτησης χρημάτων και δόξας.  

✓ Ομαδικό πνεύμα/ευγενής άμιλλα/αλτρουϊσμός. Ενσυναίσθηση, ομαδικό πνεύμα, σεβασμό στον συναθλητή 
και αντίπαλο, διαχείριση της ήττας και της νίκης με αξιοπρέπεια.  

✓ Πίστη στο Ολυμπιακό ιδεώδες. Οικουμενική συνείδηση και διεθνιστικό πνεύμα, για να μεταδίδει μηνύματα 
ανθρωπιάς και συναδέλφωσης των λαών. 

✓ Πείσμα/πειθαρχία/αντοχή/επιμονή/υπομονή/ψυχικό σθένος. Ψυχική ανθεκτικότητα, ψυχραιμία, 
αυτοέλεγχο, υπευθυνότητα, προκειμένου να αντεπεξέλθει στις πιέσεις που δέχεται, αλλά και στις 
απαιτήσεις του αθλήματος. Ψυχική ισορροπία και αρμονία, έτσι ώστε να συνδυάζει την πολύωρη 
ενασχόληση με το άθλημά του με την προσωπική του ζωή.  

✓ Εγκράτεια χαρακτήρα κι όχι έπαρση μπροστά στη νίκη, αξιοπρέπεια στην αντιμετώπιση της ήττας. Τόλμη 
και θάρρος, για να αμύνεται απέναντι σε όσους τον αντιμετωπίζουν ως «προϊόν».  

✓ Πνευματική καθαρότητα, ευθυκρισία, στρατηγική δεξιότητα, διαρκή ετοιμότητα, ορθή αντίληψη, για να 
είναι σε θέση να λαμβάνει άμεσες και σωστές αποφάσεις. 

 
Επίλογος: συμπέρασμα. 

Ο αρθρογράφος 
 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1η δραστηριότητα 
 
Β.1. Ο κεντρικός ήρωας-η φωνή του ποιήματος περιγράφει τον τελευταίο αγώνα ταχύτητας στον οποίο συμμετέχει. 
Εξομολογείται πως καθώς βρίσκεται στη γραμμή εκκίνησης είναι αποφασισμένος να νικήσει, έχει πείσμα να 
υπερνικήσει τις προφάσεις που επικαλούνταν στο παρελθόν και τις δυσκολίες, τους φόβους και τους δισταγμούς 
που ένιωθε. Βιώνει την ένταση της στιγμής και την ατμόσφαιρα του σταδίου. Ξεκινά την κούρσα και κόβει το νήμα 
του τερματισμού πριν δοθεί, για μια ακόμη φορά, το σήμα της εκκίνησης. Φτάνοντας στο τέλος συνειδητοποιεί ότι 
οι συναθλητές του βρίσκονται στην αφετηρία. Ο ήρωας κερδίζει τον αγώνα, πανηγυρίζει, αλλά οι θεατές τον 
περιγελούν, τον αποδοκιμάζουν. Έτσι, συνειδητοποιεί τη μοναχικότητα της προσπάθειάς του. 
 
2η δραστηριότητα 
 
Β.2.α) Εξομολογητικός τόνος επιτυγχάνεται με την χρήση: 
Λέξεις/φράσεις: «η κακή μου φόρμα», «τη ζωή μου», «η καρδιά μου», «τη γροθιά μου»  
Σχήματα λόγου: μεταφορά → «Έτοιμος για να κόψω πρώτος το νήμα», επανάληψη → «χωρίς φθορές / χωρίς 
δεύτερες σκέψεις / χωρίς φόβους και κρατήματα», εικόνα → «Οι κερκίδες πυκνοκατοικημένες / χρώματα 
επευφημούν / άπληστοι θεατές κι αυστηροί / κυρίως με τους ηττημένους». 
Α’ ενικό ρηματικό πρόσωπο: «να ξεχρεώσω τη ζωή μου», «Θέλω πολύ να νικήσω», «πως είμαι για πάντα μόνος». 
 
Β.2.β) Οι στίχοι στους οποίους εντοπίζεται περιγραφή: «Οι κερκίδες πυκνοκατοικημένες / χρώματα επευφημούν / 
άπληστοι θεατές κι αυστηροί / κυρίως με τους ηττημένους» Ο ήρωας μεταφέρει στους αναγνώστες την 
ατμόσφαιρα του σταδίου με τις κερκίδες γεμάτες από θεατές που αποδοκιμάζουν τους ηττημένους. Ο ήρωας 
αισθάνεται, πίεση, φόβο, άγχος, αγωνία για την έκβαση του αγώνα ταχύτητας. Οι αποδοκιμασίες των «άπληστων 
θεατών» για νίκη και μόνο νίκη διογκώνουν την ανασφάλειά του, τους ενδοιασμούς του, τις επιφυλάξεις του 
μήπως αποτύχει για μια ακόμη φορά, και μάλιστα καθώς είναι έτοιμος να εκπληρώσει τα όνειρα και τις προσδοκίες 
του. 



 
3η δραστηριότητα 
 
Β.3. Ο ήρωας εξομολογείται πως πλέον δεν μπορεί να προβάλει προφάσεις και δικαιολογίες για τις αποτυχίες του 
(«μια οι αφέτες που βιάστηκαν / ύστερα η απρόοπτη θλάση / την άλλη υγρή ατμόσφαιρα / κι άλλοτε η κακή μου 
φόρμα»). Είναι αποφασισμένος να υπερνικήσει όλα τα εμπόδια και το άγχος του και να στεφθεί νικητής («χωρίς 
φθορές / χωρίς δεύτερες σκέψεις / χωρίς φόβους και κρατήματα»). Νιώθει πως έχει έρθει η στιγμή να εκπληρώσει 
τον πόθο του για νίκη, να πραγματώσει το όνειρό του. Αυτή η στάση ζωής μπορεί και θα έπρεπε να αποτελεί για 
όλους μας φωτεινό παράδειγμα. Επιδίωξή μας θα έπρεπε να είναι ο αγώνας για υπερνίκηση των δυσκολιών και των 
εμποδίων. Μπορεί να υπάρξουν αντιξοότητες, μπορεί να χάσουμε μια μάχη. Ωστόσο, δε χρειάζεται να πτοηθούμε. 
Μπορούμε να κερδίσουμε τον πόλεμο, αρκεί να έχουμε αυτοπεποίθηση, υπομονή, επιμονή, πείσμα, θέληση και 
αφοσίωση στο σκοπό που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε. 
 


