
 

 

 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
1η Δραστηριότητα 
Α1.α) Ο/η αρθρογράφος παρουσιάζει μια ερεβώδη πτυχή του αθλητισμού, το 
κυνήγι της νίκης και το βάρος του πρωταθλητισμού. Αναφέρει ότι η αναζήτηση 
της επιτυχίας και της διάκρισης αν και προσφέρει οικονομική ευμάρεια και δόξα 
προκαλεί προβλήματα υγείας. Παρουσιάζει το παράδειγμα μιας πρωταθλήτριας -
Γιαπωνέζας τενίστριας-που από το βάρος της επιτυχίας δεν άντεξε κάποια 
αρνητικά σχόλια και εξαιτίας της κατάθλιψης εγκατέλειψε τους αγώνες. Η 
υποταγή του πρωταθλητή στην εμπορευματοποίηση και η απανθρωποποίηση 
του αθλητισμού καταστρέφουν την υγεία του αθλητή. 
 
    β) επίκληση στο συναίσθημα: 

 ρητορικά ερωτήματα (τελικά…….αυτοματοποίηση;) 

 μεταφορά (ο πρωταθλητισμός είναι για τους δυνατούς, σκοτεινές πλευρές 
αθλητισμού) 

 συναισθηματικά φορτισμένος λόγος (ένας νέος……δυνατή κραυγή) 
 
 

2η Δραστηριότητα 
Α2.α) «ειδικούς» ειρωνεία 
«προϊόν» μεταφορά, ειρωνεία 
 
β) αποχώρησε = έφυγε, εγκατέλειψε 
κυρώσεις= ποινές , τιμωρίες 
προσωπικό = ατομικό, ιδιωτικό 
 



 

 

 
3η Δραστηριότητα 
Α3. Τύπος κειμένου= άρθρο 
 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 1Ο Δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει ένας αθλητής/ αθλήτρια ,ο 
οποίος επιδιώκει να πετύχει τους στόχους του. 
 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 2Ο Προσόντα που θα πρέπει να διαθέτει για να ξεπεράσει τις 
δυσκολίες. 
 
Τίτλος ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ  ΤΑ ΕΦΟΔΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗ 
1Ο 

 Οξύς ανταγωνισμός 

 απουσία ελεύθερου χρόνου λόγω προπονήσεων 

 πίεση για επιτυχία 

 άγχος για το αποτέλεσμα 

 αποτυχίες, τραυματισμοί και δυσκολίες στην διαχείρισή τους 

 χειραγώγηση, ετεροκατεύθυνση από παράγοντες οικονομικούς, 
πολιτικούς, αθλητικούς. 

 εκφοβισμός 

 ματαίωση και διάψευση των ονείρων αλλά και της ιδεατής εικόνας στον 
χώρο του αθλητισμού 

2ο 

 πείσμα , πειθαρχία, αντοχή, επιμονή, υπομονή, σθένος, αγωνιστικότητα 

 ομαδικό πνεύμα, ευγενής άμιλλα, αλτρουιστική διάθεση 

 εσωτερική ελευθερία, ενσυνειδησία 

 εγκράτεια στις νίκες, αξιοπρέπεια στις ήττες 

 πίστη στο αθλητικό πνεύμα και στο ολυμπιακό ιδεώδες 
  
 
Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
1η Δραστηριότητα 
Β1. Το ποίημα «Τελευταία κούρσα» παρουσιάζει την αγωνία του αθλητή στην 
γραμμή της εκκίνησης. Οι αποτυχημένες προσπάθειες, οι τραυματισμοί και οι 
δικαιολογίες αποτελούν παρελθόν και ο αθλητής είναι αποφασισμένος να 
νικήσει. Βιώνοντας έντονα συναισθήματα και με το βλέμμα στραμμένο μονάχα 



 

 

στην νίκη κόβει το νήμα πριν ακόμη δοθεί το σήμα της εκκίνησης. Οι 
αποδοκιμασίες είναι έντονες και εκείνος νιώθει ολότελα μόνος. 
 
2η Δραστηριότητα 
Β2α) 
χρήση α΄ ρηματικού προσώπου ( κόψω,κρατώ) 
μεταφορά ( να ξεχρεώσω τη ζωή μου) 
φράσεις ( θέλω πολύ να νικήσω) 
 
Β2β) 
Με τη χρήση του αφηγηματικού τρόπου της περιγραφής 
(οι κερκίδες……ηττημένους) περιγράφεται το σκηνικό του ασφυκτικά γεμάτου 
σταδίου. Ο αθλητής στην γραμμή της εκκίνησης αισθάνεται την απειλή από τα 
βλέμματα των θεατών. Νιώθει ότι κρίνεται από τους «άπληστους και 
αυστηρούς» θεατές, που αναμένουν να επευφημήσουν ή να αποδοκιμάσουν τον 
αθλητή για την επίδοσή του. 
 
3η Δραστηριότητα 
Β3. Η στάση του ήρωα στην αρχή δηλώνει την επιμονή και τη ισχυρή του θέληση 
για την νίκη μετά τις αποτυχίες του παρελθόντος ( Οι δικαιολογίες……φόρμα.) 
Έπειτα φαίνεται το πάθος και η αγωνιστικότητα του επειδή δεν θέλει τίποτα να 
τον αποπροσανατολίσει από τον στόχο του (Τώρα….κρατήματα) . Η στάση αυτή 
του ήρωα μπορεί να εμπνεύσει τους σημερινούς νέους να  μην εγκαταλείπουν 
ποτέ τα όνειρα τους. Συγκεκριμένα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, καθώς για 
να μπορέσει κάποιος να υλοποιήσει τους στόχους του, οφείλει να έχει υπομονή 
και ισχυρή θέληση καταβάλλοντας την απαιτούμενη προσπάθεια. 
 
  
 


