
ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1η Δραστηριότητα 

Α1. α) Το βασικό θέμα του άρθρου είναι η ψυχική πίεση και οι δυσκολίες που υφίστανται οι αθλητές 
υψηλού επιπέδου. Ειδικότερα, αναφέρεται στην αποχώρηση της δημοφιλούς τενίστριας Οσάκα να 
συμμετάσχει σε σπουδαία διοργάνωση και σε συνεντεύξεις εξαιτίας κατάθλιψης που βίωσε .Η αθλήτρια 
επιθυμώντας την προσωπική της ηρεμία εγκατέλειψε τον χώρο  γεγονός που επέφερε απειλές για 
τιμωρία εις βάρος της από τους διοργανωτές. Η στάση της οφείλεται στις υψηλές προσδοκίες για 
επιτυχία της που όμως πλήττουν την ψυχική της υγεία. 

Α1. β) Μεταφορά: σκοτεινές πλευρές 

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

Συναισθηματικά φορτισμένο λεξιλόγιο:<<Ένας νέος άνθρωπος έβγαλε μια άηχη, αλλά ταυτόχρονα 
δυνατή κραυγή>>. 

2η Δραστηριότητα 

Α2. α) «ειδικούς»: ειρωνεία 

«προϊόν»: μεταφορά με ειρωνικό περιεχόμενο/αμφισβήτηση 

Α2. β) αποχώρησε: έφυγε/εγκατέλειψε/αποσύρθηκε 

κυρώσεις: ποινές/ τιμωρίες 

προσωπικό: ατομικό/ ελεύθερο/ιδιωτικό 

 

Α3. 

Επικοινωνιακό πλαίσιο → Άρθρο σε νεανική ιστοσελίδα / χρήση, κυρίως, γ’ προσώπου.  

Τίτλος → Αθλητισμός…μετ΄εμποδίων! 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Είναι αλήθεια ότι οι αθλητές υψηλού επιπέδου έχουν αποκτήσει πολλά προνόμια στη ζωή 
τους, όπως μεγάλη δόξα και τεράστιες οικονομικές αμοιβές, αποτελώντας πρότυπα για τη νεολαία. 
Ωστόσο, χωρίς καμία αμφιβολία, τα πρόσωπα αυτά αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες καθώς 
καλούνται να έρθουν πολλές φορές αντιμέτωπα με σκληρές συνθήκες και συμφέροντα που δεσπόζουν 
στο χώρο.  

 

 

Ζητούμενο 1ο → Ποιες δυσκολίες θα αντιμετωπίσει ένας αθλητής ή μία αθλήτρια;  

 



• Η βία και ο χουλιγκανισμός, φαινόμενα που παρατηρούνται συχνά στον χώρο του 
αθλητισμού, φέρνουν τον αθλητή σε δυσμενή θέση, καθώς πρέπει να διαχειριστεί τις ακραίες 
συμπεριφορές, ώστε να παραμείνει προσηλωμένος στον στόχο του 

• Ο αθλητής μετατρέπεται σε αντικείμενο εκμετάλλευσης από πολιτικές ηγεσίες, με 
αποτέλεσμα να υπηρετεί το κρατικό γόητρο, την επίδειξη ισχύος και την ιδεολογική και 
κοινωνική προπαγάνδα. 

 

• Ο αθλητής αντιμετωπίζεται σαν «προϊόν» από τα ΜΜΕ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τους 
χορηγούς και τους αθλητικούς παράγοντες → ψυχολογική πίεση, κατάθλιψη, ανάγκη 
απόσυρσης από τη δημοσιότητα. 

• Μειώνεται σημαντικά ο προσωπικός χρόνος και καταπατώνται οι ανάγκες του αθλητή στον 
βωμό του πρωταθλητισμού → εξοντωτικές προπονήσεις, στερήσεις, στρατιωτική πειθαρχία 
→ μηχανοποίηση συμπεριφοράς και συναισθημάτων. 

• Ο αθλητής αναγκάζεται κάποιες φορές να κάνει χρήση αναβολικών ουσιών, προκειμένου να 
επιτύχει τις υψηλότερες επιδόσεις → «Δηλητηριάζεται» η σωματική υγεία και το αθλητικό 
ιδεώδες. 

 

Ζητούμενο 2: Ποια προσόντα θα πρέπει να διαθέτει ένας αθλητής ή μια αθλήτρια για να 
ξεπεράσει τις δυσκολίες και να πετύχει τους στόχους του/της; 

• Ενσυναίσθηση, ομαδικό πνεύμα, σεβασμό στον συναθλητή και αντίπαλο, ευγενή άμιλλα, 
διαχείριση της ήττας και της νίκης με αξιοπρέπεια. 

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

• Οικουμενική συνείδηση και διεθνιστικό πνεύμα, για να μεταδίδει μηνύματα ανθρωπιάς και 
συναδέλφωσης των λαών. Ψυχική ανθεκτικότητα, επιμονή, υπομονή, ψυχραιμία, 
αυτοπειθαρχία, αυτοέλεγχο, υπευθυνότητα, προκειμένου να ανταπεξέλθει 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. 

• Ηθική ακεραιότητα, εντιμότητα, για να μην αντιμετωπίζει τον αθλητισμό ως μέσο απόκτησης 
χρημάτων και δόξας 

• Τόλμη και θάρρος, για να αμύνεται απέναντι σε όσους τον αντιμετωπίζουν ως προϊόν. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ο χώρος του αθλητισμού είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας, όπου συγκρούονται οι υψηλές αξίες με 
τον υλισμό και τη ματαιοδοξία. Στο πλαίσιο αυτό, ένας αθλητής έχει το δύσκολο έργο να υψώσει το 
ανάστημά του, να υπερκεράσει τις δυσκολίες και να αποτελέσει πρότυπο συμπεριφοράς και 
αγωνιστικότητας για εμάς τους νέους. Ο αθλητισμός είναι μια υψηλή αξία που πρέπει να επανακτήσει 
την αρχική του σημασία στις συνειδήσεις όλων μα 

B. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1η Δραστηριότητα 

Β1. Το ποίημα παρουσιάζει την ιστορία ενός αθλητή που αγωνιά να λάβει μέρος σε μία κούρσα 
ταχύτητας προβάλλοντας ιδιαίτερα η συναισθηματική φόρτιση που βιώνει. Οι δικαιολογίες 
προηγούμενων ανεπιτυχών προσπαθειών έχουν εξαντληθεί, το άγχος του να τερματίσει τον έχει 
κυριεύσει και, ενώ τελικά ο ίδιος καταβάλλει τις μεγαλύτερες δυνατές προσπάθειες, το εγχείρημα του 
καταλήγει πάλι σε αποτυχία. 

2η Δραστηριότητα 



Β2.α) Λέξεις/φράσεις: «η κακή μου φόρμα», «τη ζωή μου», «η καρδιά μου», «τη γροθιά μου»  

• Σχήματα λόγου: «Έτοιμος για να κόψω πρώτος το νήμα» (μεταφορά), «χωρίς φθορές / χωρίς δεύτερες 
σκέψεις / χωρίς φόβους και κρατήματα» (επανάληψη), «Οι κερκίδες πυκνοκατοικημένες / χρώματα 
επευφημούν / άπληστοι θεατές κι αυστηροί / κυρίως με τους ηττημένους» (εικόνα)  

• Α’ ρηματικό πρόσωπο: «να ξεχρεώσω τη ζωή μου», «Θέλω πολύ να νικήσω», «πως είμαι για πάντα 
μόνος» 

β) «Οι κερκίδες πυκνοκατοικημένες 

χρώματα που επευφημούν 

άπληστοι θεατές κι αυστηροί 

κυρίως με τους ηττημένους» : 

Μέσω αυτής της περιγραφής γίνεται έκδηλη η αγωνία και το άγχος του ποιητικού υποκειμένου να 
κερδίσει την κούρσα ταχύτητας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο ήρωας αισθάνεται φόβο, άγχος, 
αγωνία για την έκβαση του αγώνα. Σε αυτό συμβάλλουν έντονα οι απαιτήσεις των θεατών που δεν είναι 
επιεικείς προς τους αθλητές, αλλά επικριτικοί σε ενδεχόμενη αποτυχία τους. 

3η Δραστηριότητα 

Β3. Στους συγκεκριμένους στοίχους παρουσιάζονται οι σκέψεις του ήρωα σχετικά με την προσπάθειά 
του. Αρχικά, γνωρίζει πως πλέον δεν έχει δικαιολογίες ούτε το περιθώριο να αποτύχει(«μια οι αφέτες 
που βιάστηκαν / ύστερα η απρόοπτη θλάση / την άλλη υγρή ατμόσφαιρα / κι άλλοτε η κακή μου 
φόρμα»), είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει το μεγάλο εγχείρημα απομακρύνοντας τους φόβους και τις 
σκέψεις που τον κρατούν δέσμιο(«χωρίς φθορές / χωρίς δεύτερες σκέψεις / χωρίς φόβους και 
κρατήματα»). Αισθάνεται ότι έτσι η ζωή του θα αποκτήσει ξανά θετικό νόημα και αποτελεί πρότυπο 
μίμησης ώστε να εμπνευστούν αρκετοί νέοι σήμερα. Κάθε άτομο οφείλει να μένει πιστό στους στόχους 
του και σε όσα επιθυμεί να επιτύχει. Σε αρκετές περιπτώσεις, εμείς οι ίδιοι θέτουμε εμπόδια στον εαυτό 
μας, με επίπτωση να αποκλίνουμε από όσα επιθυμούμε. Στόχος μας είναι να παλεύουμε για τα θέλω 
μας με όλες μας τις δυνάμεις. Τα τυχόν εμπόδια που προκύπτουν στην πορεία της ζωής μας δεν θα 
πρέπει να είναι ανασταλτικοί παράγοντες. Πρέπει ,όμως, να είμαστε έτοιμοι, ώστε να λάβουμε αυτή τη 
σημαντική απόφαση. Σε αυτό το σημείο οι φόβοι, οι ανησυχίες ή οτιδήποτε άλλο μας οδηγεί σε 
οπισθοχώρηση είναι ωφέλιμο να παραμεριστεί.  
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