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Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
1η δραστηριότητα 

 

Α1. α) Ο συντάκτης του άρθρου ασχολείται με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο 

επαγγελματικός αθλητισμός στην υγεία των αθλητών. Χρησιμοποιώντας ως 

παράδειγμα μία αθλήτρια του τένις, την Ιαπωνέζα Οσάκα, η οποία αποχώρισε από 

την ενεργό δράση του τένις λόγω κατάθλιψης, θέλει να μας προβληματίσει και να 

σκεφτούμε αν στο όνομα της φήμης, της δόξας, των χρημάτων και της δημοσιότητας 

ενός αθλητή πρέπει τελικά να γίνουμε «προϊόντα» προς πώληση ή να κρατήσουμε 

κατά την ενασχόληση με τον αθλητισμό την ανθρώπινη φύση μας. 

 

β) Μέσα πειθούς επικαλούμενος το συναίσθημα του αναγνώστη: 

1. Ειρωνεία και σαρκασμός:  

«Επιλογή της», θα πει κάποιος. «Ο πρωταθλητισμός είναι για τους δυνατούς». 

2. Ρητορικές ερωτήσεις:  

«Τελικά, μήπως η επιτυχία έχει γίνει απάνθρωπη; 

Μήπως η λάμψη… πειθαρχία και αυτοματοποίηση;» 

 

2η δραστηριότητα 

 

Α2. α) Στη λέξη «ειδικούς» με τα εισαγωγικά θέλει να φανερώσει ειρωνεία, γιατί 

κάθε άλλο παρά περί ειδικών πρόκειται.  

Τη λέξη «προϊόν» την περικλείει σε εισαγωγικά, γιατί τη χρησιμοποιεί μεταφορικά.  

 

β) έφυγε, αποσύρθηκε 

τιμωρίες, ποινές, επιπτώσεις 

ατομικό, ιδιωτικό 

 

3η δραστηριότητα - Παραγωγή λόγου. 

 

Α3. Θέμα: Ποιες δυσκολίες θα αντιμετωπίσει ένας αθλητής ή μία αθλήτρια και ποια 

προσόντα θα πρέπει να διαθέτει για να τις ξεπεράσει και να πετύχει τους στόχους 

του/της; Να αναπτύξετε τις απόψεις σας τεκμηριωμένα σε ένα άρθρο 200-250 λέξεων 

το οποίο θα δημοσιευτεί σε νεανική ιστοσελίδα. 

 

Πρόλογος 

 

Όλοι οι άνθρωποι θαυμάζουν στον αθλητισμό εκείνους τους αθλητές που ξεχωρίζουν 

από τους άλλους και πέρα από συγκινήσεις λειτουργούν ως πρότυπα τόσο για τη δόξα 

και τη φήμη που απολαμβάνουν, όσο και για τα χρήματα που αποκομίζουν.  

Για να φτάσει όμως ένας αθλητής σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο δεν γνωρίζουμε και 

ίσως αποφεύγουμε να μάθουμε ποιο είναι το τίμημα γι’ αυτόν και σε ποιες θυσίες έχει 

υποβάλει τον εαυτό του.  

Οι μεγάλοι αθλητές περνούν μέσα από πολλές δυσκολίες, που, για να τις ξεπεράσουν, 

πρέπει να έχουν τα απαραίτητα εφόδια.  
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Κύριο Θέμα  

[1] Δυσκολίες ενός αθλητή με υψηλούς στόχους 

 

 Διαρκείς προπονήσεις που του απορροφούν τον ελεύθερο χρόνο του και 

συνεχής παρουσία στα γήπεδα ή τα γυμναστήρια. 

 Υγιεινός και αυστηρά ελεγχόμενος τρόπος διατροφής, ύπνου και ψυχαγωγίας. 

 Ελλείψεις κατάλληλων εγκαταστάσεων, τις οποίες πρέπει μόνος του να 

υποκαταστήσει. 

 Προετοιμασία που διαρκεί πολλά έτη με επιμονή και υπομονή.   

 Συχνές απογοητεύσεις, όταν δεν επιτυγχάνει τον στόχο. Τότε είναι 

υποχρεωμένος να επαναλάβει τις προπονήσεις του. Με κάθε αποτυχία 

βρίσκεται σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, την οποία μόνον ο ίδιος 

γνωρίζει και μόνος του πρέπει να διαχειριστεί.   

 Δυσκολίες οικονομικές πριν καθιερωθεί ως αναγνωρίσιμος αθλητής. Πρέπει να 

παρακαλά για ενίσχυση από χορηγούς.  

 Απώλεια της ανεξαρτησίας του λόγω της επέμβασης στην αθλητική του 

δραστηριότητα φανερών και αφανών παραγόντων, κ.ά.   

 

[2] Εφόδια ενός αθλητή με υψηλούς στόχους 

  

 Ισχυρή θέληση και εμμονή  στον στόχο του.  

 Πειθαρχία στις προπονήσεις και τις άλλες απαιτήσεις του αθλήματος.  

 Υπομονή και γνώση για τη διαχείριση της ήττας ή της αποτυχίας.  

 Ταπεινότητα κατά τη διαχείριση των επιτυχιών του, ώστε να μην ολισθήσει σε 

μια κατάσταση οίησης και εγωισμού.  

 Πίστη στον στόχο που έθεσε εξ αρχής και όχι μετατροπή του σε ένα εμπορικό 

«προϊόν» κ.ά.   

 

Επίλογος  

 

Η κατάκτηση της κορυφής σε έναν οποιοδήποτε τομέα της ανθρώπινης 

δραστηριότητας είναι μια υπόθεση δύσκολη και χρειάζεται να έχει κάποιος πολλά 

εφόδια. Στον χώρο του αθλητισμού απαιτούνται πολλές θυσίες για την κορυφή, αλλά, 

όταν κάποιος την κατακτήσει, διαπιστώνει πως οι δυσκολίες γίνονται μεγαλύτερες, 

γιατί υπεισέρχονται άλλοι παράγοντες που μετατρέπουν τον αθλητή σε ένα είδος 

ρομπότ στην υπηρεσία του κέρδους και της συναλλαγής. 

Τότε ο αθλητής χρειάζεται να έχει ένα και μοναδικό εφόδιο: Το αισθητήριο της 

επιλογής ανάμεσα στο «προϊόν» και στον άνθρωπο.      

 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Ως άρθρο χρειάζεται ένα τίτλο. Οπότε μπορεί να 

τιτλοφορηθεί:  

Τα δύσκολα του πρωταθλητισμού.  

Μεγάλοι στόχοι στον αθλητισμό, μεγάλες θυσίες!  

 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 1η δραστηριότητα 
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Β1. Το κείμενο αναφέρεται στην περίπτωση ενός αθλητή, ο οποίος είχε θέσει ως 

στόχο να αρχίσει την αθλητική του δραστηριότητα μετά από μια αναγκαστική 

διακοπή. Ξεκινώντας πάλι γελοιοποιήθηκε με ένα σφάλμα που έκανε κατά τη 

συμμετοχή του σε έναν αγώνα. Τότε λοιπόν συνειδητοποίησε πως έπρεπε να 

στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις και να αναμετρηθεί με τον ίδιο τον εαυτό του.  

 

2η δραστηριότητα 

 

Β2. α) Ο εξομολογητικός του τόνος φαίνεται από τη χρήση α΄ ενικού προσώπου.  

Παραδείγματα:  

 

1. Λέξεις - Φράσεις: 

Θέλω πολύ να νικήσω. 

Είμαι για πάντα μόνος. 

Παίρνω οριστικά απόφαση. 

 

2. Σχήματα λόγου:  

 

Μεταφορές:  

Να ξεχρεώσω τη ζωή μου 

Σταματάει η καρδιά μου 

Φεύγω ξέφρενα 

Κόβω το νήμα 

 

Επαναλήψεις:  

Χωρίς φθορές 

Χωρίς δεύτερες σκέψεις 

Χωρίς φόβους και κρατήματα 

 

Εικόνες:  

Εξογκωμένες φλέβες 

Τένοντες τεντωμένοι 

 

3. Ρηματικά πρόσωπα (α΄ενικό): 

Κόβω το νήμα 

Οι δικαιολογίες μου τέλειωσαν πια 

Φεύγω. 

 

β) Η περιγραφή είναι τους στίχους:  

«Οι κερκίδες πυκνοκατοικημένες 

χρώματα που επευφημούν 

άπληστοι θεατές». 

Υποδηλώνουν πως ο αθλητής βρίσκεται σε μια κατάσταση πίεσης υπό τα βλέμματα 

των θεατών και τον πλημμυρίζει ο φόβος για μία ενδεχόμενη ήττα.  

 

3η δραστηριότητα 

 

Β3. Ο αθλητής θέλει να ξεκινήσει μία νέα πορεία στην αθλητική του δραστηριότητα 

χωρίς να αποδίδει τις προηγούμενες αποτυχίες σε παράγοντες που δεν τον βοήθησαν. 
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Αποφασίζει, λοιπόν, να στηριχθεί στις δικές του δυνάμεις και να αναμετρηθεί με τις 

δικές του αντοχές και τα δικά του σωματικά και ψυχικά αποθέματα.  

Η στάση του αυτή φανερώνει επιμονή στον στόχο που έθεσε και αυτός μπορεί να 

αποτελέσει πρότυπο για κάθε νέο, γιατί εκείνο που έχει σημασία είναι να είναι κανείς 

απαρέγκλιτα αφοσιωμένος στον στόχο που θέτει στη ζωή του.  


