
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΑΛ 

 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α1. α) Το άρθρο αναφέρεται στις επιπτώσεις του πρωταθλητισμού στην ψυχική υγεία των 

αθλητών. Ο συντάκτης με αφορμή την περίπτωση της τενίστριας Οσάκα, η οποία εγκατέλειψε 

το Ρολάν Γκαρός χωρίς σωματικό τραυματισμό στηλιτεύει την πιεστική συμπεριφορά των 

υπευθύνων, των ΜΜΕ και των χορηγών. Παρόλο που ο πρωταθλητισμός αποτελεί επιλογή των 

αθλητών, οι ακραίες απαιτήσεις οδηγούν στην συντριβή τους.   

β) «σκοτεινές πλευρές του αθλητισμού»: μεταφορά 

«Μήπως η λάμψη…και αυτοματοποίηση;» : ρητορικό ερώτημα 

Α2. α) «ειδικούς» : ειρωνεία, αμφισβήτηση  

«προϊόν» : μεταφορά 

β) «αποχώρησε»: έφυγε 

«κυρώσεις»: ποινές 

«προσωπικό» : ατομικό  

Α3.  

Τίτλος : «Το τίμημα της επιτυχίας» 

Πρόλογος  

Ζητούμενο Α: Ποιες δυσκολίες θα αντιμετωπίσει ένας αθλητής ή μία αθλήτρια 

• Επαναλαμβανόμενες αποτυχίες, απογοήτευση. 

• Έντονος ανταγωνισμός, άγχος, πίεση για επιτυχία. 

• Απουσία προσωπικού χρόνου, κόπωση, κίνδυνος για τη σωματική και ψυχική υγεία. 

• Φαινόμενα εμπορευματοποίησης του αθλητισμού, χειραγώγηση. 

Ζητούμενο Β: Ποια προσόντα θα πρέπει να διαθέτει ένας αθλητής για να πετύχει τους στόχους 

του. 

• Πίστη στο Ολυμπιακό ιδεώδες (ομαδικό πνεύμα, ευγενής άμιλλα, ανθρωπιστικά 

ιδανικά). 

• Πειθαρχία, ψυχικό σθένος, υπομονή, επιμονή, ταπεινότητα, εγκράτεια, αξιοπρέπεια. 

Επίλογος  

 

 

 

 



Σελ. 4  ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΕΠΑΛ 

Περί Επιστημών, Κανακάρη 93, Πάτρα 26221, τηλ. 2614003801 peri.epistimon@yahoo.gr 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Β1. Το ποιητικό υποκείμενο – αθλητής μετά από πολλές αποτυχίες και δικαιολογίες βρίσκεται 

ξανά στη γραμμή εκκίνησης. Νοιώθει έτοιμος να κόψει το νήμα μπροστά στους απαιτητικούς 

θεατές. Με έντονο άγχος αλλά και δύναμη ψυχής, τα καταφέρνει. Όμως διαπιστώνει πως έτρεχε 

μόνος, χωρίς αντιπάλους, και γι’ αυτό « η νίκη του» αποδοκιμάζεται από το πλήθος και 

συνειδητοποιεί πως είναι « για πάντα μόνος».   

 

Β2. α) 

• Χρήση α΄ ενικού ρηματικού προσώπου: «κόψω» , «να ξεχρεώσω», «φεύγω» κλπ. 

• Μεταφορά: «σταματάει η καρδιά μου» 

β) « Οι κερκίδες πυκνοκατοικημένες… κυρίως με τους ηττημένους»: περιγραφή 

Ο ήρωας στη θέα των πυκνοκατοικημένων κερκίδων έρχεται αντιμέτωπος με τις απαιτήσεις 

των θεατών. Εντείνεται έτσι το άγχος του για την επιτυχία. Επιβαρύνεται συναισθηματικά 

καθώς γνωρίζει ότι οι θεατές δεν συγχωρούν την ήττα. «Θολώνει» η σκέψη του και στην 

υπεράνθρωπη προσπάθειά του να νικήσει, κόβει το νήμα πριν ακουστεί «το μπαμ της 

εκκίνησης».  

 

Β3. Ο ήρωας αποφασίζει να απαλλαχθεί από τις αποτυχίες και τις δικαιολογίες του 

παρελθόντος και να προσπαθήσει με όλες του τις δυνάμεις να « κόψει το νήμα». Αφήνει πίσω 

του τις «φθορές» τις «δεύτερες σκέψεις», τους «φόβους», τα «κρατήματα» και δίνει στον εαυτό 

του μια νέα ευκαιρία ώστε να κατακτήσει τον στόχο του. Η στάση του αποτελεί πηγή 

έμπνευσης και παράδειγμα προς μίμηση για κάθε νέο άνθρωπο. Μας διδάσκει πως η παραίτηση 

και η εγκατάλειψη  της προσπάθειας δεν πρέπει να αποτελούν επιλογή. Αντίθετα, τις αποτυχίες  

οφείλουμε να τις εκλαμβάνουμε ως εφαλτήριο για τη μελλοντική επίτευξη του στόχου τον 

οποίο ο καθένας μας έχει θέσει στη ζωή του. Με υπομονή, επιμονή, ψυχική δύναμη και 

αγωνιστικότητα θα καταφέρουμε να «κόψουμε» και εμείς «το νήμα».   

 

Τα θέματα επιμελήθηκε η φιλόλογος 

Σίψα Μαρία 

 


