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Ενδεικτικές απαντήσεις 

1η δραστηριότητα

Α1. α) Στο παρόν άρθρο γίνεται λόγος για την ψυχική πίεση που υφίστανται οι αθλητές στον χώρο

του πρωταθλητισμού. Συγκεκριμένα, παρατίθεται η περίπτωση της κορυφαίας τενίστριας Οσάκα, η

οποία αρνήθηκε να συμμετάσχει σε σπουδαία διοργάνωση και σε συνεντεύξεις εξαιτίας της

κατάθλιψης που βίωσε, γεγονός που επέφερε απειλές για τιμωρία εις βάρος της από τους

διοργανωτές. Η ψυχολογική αυτή πίεση οφείλει να αποτελέσει εφαλτήριο για προβληματισμό γύρω

από τον αδυσώπητο χώρο του πρωταθλητισμού.

β) Μεταφορά: σκοτεινές πλευρές 

Ρητορικά ερωτήματα: Τελικά, μήπως η επιτυχία έχει γίνει απάνθρωπη;

2η δραστηριότητα

Α2. α) «ειδικούς»: αποδίδεται ειρωνική χροιά στη λέξη και στοιχεία αμφισβήτησης και επίθεσης.

«προϊόν»: ειρωνεία, μεταφορικός λόγος.

β) «Παρ’ όλα αυτά, αποχώρησε από το Ρολάν Γκαρός επικαλούμενη κατάθλιψη». έφυγε,

αποσύρθηκε 

«Οι ιθυύνοντες [...] απείλησαν [...] με αυστηρές κυρώσεις [...]». τιμωρίες, ποινές

«[...] έχει ελάχιστο προσωπικό χρόνο». ιδιωτικό, ατομικό

3η δραστηριότητα

Τίτλος: «Ο αθλητής, ένας μικρός ήρωας»

Πρόλογος: 

• Αξία και οι αρχές του αθλητισμού

• Η σύγχρονη εικόνα του αθλητισμού 

• Παγκόσμιοι αθλητές με διακρίσεις και μετάλλια



Κύριο θέμα:

Δυσκολίες:

• Επίπονες προπονήσεις

• Περιορισμένος ελεύθερος χρόνος

• Συγκεκριμένη διατροφή

• Τραυματισμοί

• Άγχος για επιτυχία

Προσόντα:

• Επιμονή και επιμονή

• Αγωνιστικό πνεύμα

• Συνεργατικό πνεύμα

• Προσήλωση στο στόχο 

• Διαχείριση της αποτυχίας και της επιτυχίας

Επίλογος:

• Ο αθλητισμός είναι υγεία σε αντίθεση με τον πρωταθλητισμό που καταπονεί το σώμα και

την ψυχή

• Οι αθλητές είναι πρότυπα για όλους

• Ένταξη της γυμναστικής και του αθλητισμού στις ζωές μας

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

1η δραστηριότητα

Β1. Το ποίημα του Νίκου Μοσχοβάκου αφηγείται έναν αγώνα δρόμου. Ο ήρωας βρίσκεται στην

αφετηρία, περιμένοντας το σύνθημα της εκκίνησης. Ονειρεύεται να φτάσει πρώτος στο τέρμα,

κόβοντας την κορδέλα του τερματισμού. Σκέφτεται τις αποτυχίες του παρελθόντος, τις δυσκολίες

και δεν θέλει να τις βιώσει ξανά. Αρχίζει να τρέχει, με ορμή και πάθος κόβει το νήμα. Το σύνθημα

όμως δεν είχε δοθεί και στον αγώνα αυτόν έτρεξε μόνος. Έτσι μέσα στον χλευασμό των γύρω του,

σκέφτεται ότι είναι μόνος.



2η δραστηριότητα

Β2. α) Εξομολογητικό τόνο έχουμε:

• με λέξεις/ φράσεις (η κακή μου φόρμα, τη ζωή μου, η καρδιά μου κτλ.)

• με τη χρήση α΄ ενικού προσώπου (κόψω, θέλω, νικήσω, είμαι κτλ.)

• με σχήματα λόγου (μεταφορά: Έτοιμος για να κόψω πρώτος το νήμα/ επανάληψη: χωρίς

φθορές, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς φόβους και κρατήματα)

β) Περιγραφή υπάρχει στους στίχους: Οι κερκίδες πυκνοκατοικημένες… κυρίως με τους

ηττημένους.

Ο ήρωας αισθάνεται φόβο, άγχος, αγωνία για την έκβαση του αγώνα κάτω από αυτές τις συνθήκες

όπου οι θεατές, «άπληστοι» και «αυστηροί», κρίνουν με τα αυστηρά βλέμματά τους.

3η δραστηριότητα

Β3. Στους συγκεκριμένους στίχους διαφαίνεται η προσπάθεια και η θέληση του ήρωα να νικήσει σε

αυτό που αποκαλεί «Τελευταία κούρσα». Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες (μια και οι

αφέτες… φόρμα) και ότι πρέπει να αγωνιστεί για να ξεπεράσει τη φθορά, το φόβο και όλα τα

εμπόδια (Τώρα όμως… κρατήματα). Είναι σίγουρο ότι αυτή η στάση του ήρωα επιβάλλεται να

εμπνέει τους νέους της γενιάς μας. Πρέπει να παλεύουμε κάθε μέρα για να πραγματώσουμε τις

επιθυμίες και τα όνειρά μας. Εμπόδια θα υπάρξουν σε αυτή μας την προσπάθεια, όμως δεν πρέπει

να απογοητευόμαστε αλλά οφείλουμε να προσπαθούμε αδιαλείπτως για το καλύτερο.


