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ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  - Γ΄ ΕΠΑΛ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1η δραστηριότητα 

 

A1. 

 

α)Το άρθρο αναφέρεται στο τίμημα τής επιτυχίας και της επίπλαστης λάμψης που κρύβεται πίσω 

από την επιτυχία των προβεβλημένων πρωταθλητών. Το παράδειγμα της Γιαπωνέζας τενίστριας 

Οσάκα που εγκατέλειψε μεγάλη αθλητική διοργάνωση για λόγους κατάθλιψης, αποδεικνύει την 

πίεση που δέχεται ένας αθλητής. Η κοινή γνώμη, τα μέσα και οι αθλητικοί παράγοντες αποτελούν 

έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω από τον πρωταθλητή που του στερούν την ανάγκη για ζωή.  

 

β) Τρόπος πειθούς των δυο τελευταίων παραγράφων: Επίκληση στο συναίσθημα 

 

 Μέσα πειθούς ( ζητά μόνο 2): 

 

-Συναισθηματικά φορτισμένες λέξεις: άηχη, δυνατή << κραυγή >>, απάνθρωπη, σκοτεινές 

πλευρές. 

 

-Ειρωνεία:  << Επιλογή της >> θα πει  κάποιος  

 

-Σαρκασμός: << Ο πρωταθλητισμός είναι για τους δυνατούς >> 

 

-Χιούμορ: Μήπως η λάμψη απαιτεί  τη  << ρομποτοποίηση >> 

 

-Υπερβολή:  Γιατί για νέους ανθρώπους μιλάμε – χωρίς συναισθήματα  αλλά με στρατιωτική 

πειθαρχία και αυτοματοποίηση;  

 

-Μεταφορά:  Πολλές σκοτεινές πλευρές  του πρωταθλητισμού 

 

-Ρητορικά ερωτήματα: Γιατί για νέους ανθρώπους μιλάμε – χωρίς συναισθήματα  αλλά με 

στρατιωτική  πειθαρχία και αυτοματοποίηση ;  

 

 

 

2η δραστηριότητα 

 

Α2.  

 

α)  

«ειδικούς» : ειρωνεία 

«προϊόν» : μεταφορική χρήση της γλώσσας 

 

 

 

β)  
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αποχώρησε : έφυγε / εγκατέλειψε 

κυρώσεις : ποινές  

προσωπικό : ιδιωτικό 

 

 

 

 

Α3. 

Επικοινωνιακό πλαίσιο:  

 

Άρθρο ( Τίτλος ) 

 

Πρόλογος :  Αφόρμηση: το  διαδικτυακό άρθρο σχετικά με την αιχμαλωσία της επιτυχίας των 

πρωταθλητών . 

Σύμφωνα με τον αρθρογράφο, όλοι θα ήθελαν να αποκτήσουν τα χρήματα, την φήμη, την δόξα των 

γνωστών αθλητών. Ωστόσο, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο αυτοί  έχουν κατακτήσει την σωματική 

και την ψυχική υγεία, κατά πόσο έχουν ισορροπήσει τις προσωπικές ανάγκες τους με τις υπερβολικές 

απαιτήσεις του πρωταθλητισμού.  

 

 

 

1ο ερώτημα: Δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει ο αθλητής : 

 

- Απαιτητικά ωράρια, βεβαρυμένο πρόγραμμα. 

- Εντατικές και κοπιώδεις προπονήσεις. 

- Ελάχιστος ελεύθερος χρόνος. 

- Παραγκωνισμός προσωπικής ζωής. 

- Πίεση, σωματική και ψυχική κόπωση από τους αθλητικούς συλλόγους  για την επίτευξη 

υψηλών επιδόσεων. 

- Την επικριτική διάθεση των ΜΜΕ και την απαιτητική διάθεση των φιλάθλων. 

 

2ο  ερώτημα: Προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο αθλητής για να ξεπεράσει τις δυσκολίες και 

να πετύχει τους στόχους του : 

 

- Πειθαρχία 

- Προσήλωση στον στόχο 

- Επιμονή 

- Υπομονή 

- Αισιοδοξία 

- Ιεράρχηση προτεραιοτήτων 

- Ικανότητα άντλησης δύναμης ακόμα και μέσα από τις αποτυχίες, διάθεση συνέχισης της 

προσπάθειας για βελτίωση 

- Πνεύμα ευγενούς άμιλλας  

- Αγάπη για τον εαυτό του. 

 

 

Επίλογος : Ο αθλητής αποτελεί  πρότυπο αλλά ας μην ξεχνάμε ότι είναι άνθρωπος που  έχει ανάγκες  

και πρέπει να τις σεβόμαστε. 
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Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 

 

 

1η δραστηριότητα 

 

 

Β1. Στο ποίημα παρουσιάζεται η προσπάθεια του ήρωα να πετύχει το στόχο του, ξεπερνώντας τα 

προσωπικά του όρια. Παρακάμπτει προηγούμενες δικαιολογίες και φόβους και οπλισμένος με τόλμη 

και θάρρος, φαίνεται πιο έτοιμος από ποτέ να τα καταφέρει. Ωστόσο, στο τέλος η παρορμητικότητά 

του υπερισχύει, αφού πριν την εκκίνηση,  εκείνος έχει ήδη τερματίσει με αποτέλεσμα να 

γελοιοποιείται στο κοινό. 

 

 

2η δραστηριότητα 

 

Β2.  

 

α) προσωπικές σκέψεις και επιθυμίες του ήρωα →εξομολογητικός τόνος 

 

-λέξεις / φράσεις:  «μήπως και επιτέλους κόψω το νήμα» , «να ξεχρεώσω τη ζωή μου» →  

εσωτερικός μονόλογος 

 

-σχήματα λόγου: «σφίγγω τα δόντια» , «σταματάει η καρδιά μου» (μεταφορά) / «να κόψω το νήμα» , 

«σφίγγω» (επανάληψη) 

 

-ρηματικό πρόσωπο: «παίρνω οριστικά απόφαση» , «και φεύγω ξέφρενα» , «πως είμαι για πάντα 

μόνος» (α΄ ενικό ρηματικό πρόσωπο) 

 

 

β) Στίχοι με περιγραφή: 

 

2η στροφή ( 8ος στίχος  - 11ος στίχος) «Οι κερκίδες … μέχρι ηττημένους » → περιγραφή αθλητικού 

χώρου, προσδίδει ζωντάνια και αμεσότητα στο λόγο και αποβλέπει στο συναισθηματικό 

αποχρωματισμό. 

 

Συναισθήματα ήρωα:  η αγωνία και το άσβεστο πάθος για τη νίκη, η θέληση και η λαχτάρα για 

διάκριση, το άγχος για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κοινού. 

 

 

 

3η δραστηριότητα 

 

Β3. Στάση ήρωα:  θαρραλέος, τολμηρός, αποφασισμένος, έτοιμος να ξεπεράσει τα προσωπικά του 

όρια, συνειδητοποιημένος, αυστηρός με τον εαυτό του, παθιασμένος, αποζητά την αλλαγή. 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 4 από 4                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

 

Η στάση του ήρωα αποτελεί πηγή έμπνευσης στους αναγνώστες της νέας γενιάς: 

(ενδεικτική απάντηση) 

  

-υγιές πρότυπο για τους νέους  

-θέληση, επιμονή, υπομονή 

-αποφασιστικότητα 

-οραματιστής 

-αισιόδοξος 

-διεκδικητικός 

-μαχητής 

-ανάγκη για αλλαγή 

-οι στόχοι κατακτώνται με προσπάθεια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


