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ΣΡΗΣΖ 15 ΗΟΤΝΗΟΤ 2021  

ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΟ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ:  

ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

 

 

 

A1. Ο αξζξνγξάθνο παξνπζηάδεη ηηο αξλεηηθέο πηπρέο ηνπ επαγγεικαηηθνύ αζιεηηζκνύ. Σπγθεθξηκέλα 

αλαθέξεη ηελ απνρώξεζε κηαο αζιήηξηαο από ηελ ελεξγό δξάζε ιόγσ θαηάξξεπζεο ηεο ςπρηθήο ηεο πγείαο. 

Δλδεηθηηθά γεγνλόηα ηεο ςπρνινγηθήο πίεζεο απνηέιεζαλ νη απεηιέο από ηνπο ππεύζπλνπο ηεο δηνξγάλσζεο 

θαη ν ππνβηβαζκόο ηεο ζε πξντόλ επηηπρίαο. Με αθνξκή ην ςπρνινγηθό βάξνο ηεο αζιήηξηαο γηα επηηπρία, ν 

ζπληάθηεο αλαδεηθλύεη ηε κεραλνπνίεζε ησλ αζιεηώλ θαη πξνηξέπεη λα γίλεη γλσζηή ε πεξηπέηεηα ζην 

επξύ θνηλό.  

Α1.β. Μέζα πεηζνύο ζύκθσλα κε ηα νπνία επηηπγράλεηαη ε επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα απνηεινύλ: 

 Η χριςθ ρθτορικϊν ερωτθμάτων ( ‘‘Τελικά… απάνκρωπθ;’’ και ‘‘Μιπωσ… αυτοματοποίθςθ;’’)  

 Η χριςθ μεταφορϊν (‘‘ ςκοτεινζσ πλευρζσ του ακλθτιςμοφ’’ και ‘‘βγάηει ςτθν επιφάνεια’’) 

Α2.α. Δηδηθνύο: Δηξσλεία  

           Πξντόλ: Μεηαθνξά  

 

Α2.β. Απνρώξεζε: εγθαηέιεηςε  

           Κπξώζεηο: πνηλέο 

           Πξνζσπηθό: αηνκηθό 

 

Α3. 

α) Γπζθνιίεο  

 Ψυχολογικι πίεςθ 

1. Ζλλειψθ προςωπικοφ χρόνου  

2. Αυςτθρό πρόγραμμα διατροφισ  

3. Αμβλφνονται οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ 

4. Μθχανοποιθμζνοσ τρόποσ ηωισ  

5. Πίεςθ από οικογενειακό περιβάλλον και πίεςθ για επίτευξθ ςτόχων από τουσ προπονθτζσ   

6. Κατακλυςμόσ ακλθτι από αρνθτικά ςυναιςκιματα που ςχετίηονται με μελλοντικζσ αποτυχίεσ 

 Σωματικι πίεςθ 

1. Διαρκισ ςωματικι καταπόνθςθ από εξαντλθτικζσ προπονιςεισ  

2. Υποχρεωτικι χοριγθςθ ουςιϊν που ενιςχφουν τθν ακλθτικι επίδοςθ  

3. Συχνοί τραυματιςμοί και πρόωρθ επάνοδοσ χωρίσ τθν ανάλογθ αποκατάςταςθ  

4. Υποβολι ςε περαιτζρω προπονιςεισ πζραν του ακλιματοσ που ειδικεφεται ο ακλοφμενοσ 

5. Μαρτυρίεσ για χριςθ βίασ  

 

http://www.romvos.edu.gr/
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 Πνευματικι πίεςθ 

1. Πνευματικι μονομζρεια που ςτερεί τθν ςφαιρικι καλλιζργεια του ανκρϊπου 

2. Εξάντλθςθ των πνευματικϊν αποκεμάτων ενζργειασ  

 

β) Πξνζόληα  
1. Υπομονι και πίςτθ ςτον εαυτό του 

2. Σφυρθλάτθςθ ενόσ κριτικοφ πνεφματοσ για ορκι αξιολόγθςθ των ορίων του και των ςυνκθκϊν 

3. Αυτογνωςία και εςωτερικι ελευκερία  

4. Αποδοχι τθσ ενδεχόμενθσ ιττασ ωσ ςτοιχείο εξζλιξθσ και προςωπικισ ωρίμανςθσ 

5. Προςιλωςθ ςε θκικζσ και κοινωνικζσ αξίεσ και πίςτθ ςτο ακλθτικό ιδεϊδεσ  

6. Διαχείριςθ κοινισ γνϊμθσ με διαχωριςμό τθσ ανυπόςτατθσ από τθν καλοπροαίρετθ κριτικι  

 

Β1. Σην πνίεκα εθηπιίζζεηαη ε ύζηαηε πξνζπάζεηα ελόο δξνκέα λα επηηύρεη ην ζηόρν ηνπ. Αλαιπηηθόηεξα, 

απνπεηξάηαη λα ππεξβεί ηηο δπζθνιίεο απνκαθξύλνληαο θάζε δηθαηνινγία, ζθέςε θαη θόβν. Ξεπεξλά αθόκε 

θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ θνηλνύ πνπ θαίλεηαη πσο θνβάηαη θαη κέζα ζε έλα θιίκα ππεξδηέγεξζεο δελ βιέπεη 

πιένλ θαλέλαλ. Σην ηέινο, ζπλεηδεηνπνηεί πσο αγσλίδεηαη κόλνο ηνπ θαη ε αίζζεζε ηεο κνλαμηάο πνπ ληθά. 

 

Β2.α. Σην πνίεκα θπξηαξρεί ν βησκαηηθόο ραξαθηήξαο θαζώο αθνξά ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία θαη 

πξνζπάζεηα ελόο δξνκέα. Σπγθεθξηκέλα, ε ρξήζε ηνπ α΄ εληθνύ πξνζώπνπ θαζηζηά έληνλν ην βησκαηηθό 

ζηνηρείν (‘‘θόςσ ην λήκα’’) θαη πξνζζέηεη δσληάληα ακεζόηεηα θαη παξαζηαηηθόηεηα. Πξόζζεηα, ε ρξήζε 

κεηαθνξώλ (‘‘λα μερξεώζσ ηε δσή κνπ’’) θαλεξώλνπλ ην πόζν έληνλε ήηαλ ε επηζπκία ηνπ αζιεηή πνπ 

έρεη ζπζρεηίζεη όιε ηνπ ηε δσή κε ηνλ αγώλα. Τέινο, ε ρξήζε ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλσλ ιέμεσλ ( 

‘‘ρσξίο δεύηεξεο ζθέςεηο… ρσξίο θόβνπο θαη θξαηήκαηα’’) θαλεξώλνπλ ηελ έληαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ηνπ.  

 

Β2.β. Σηε δεύηεξε ζηξνθή ηνπ πνηήκαηνο θπξηαξρεί κία νπηηθή εηθόλα ζηνπο ηέζζεξηο ηειεπηαίνπο ζηίρνπο 

(‘‘Οη θεξθίδεο ππθλνθαηνηθεκέλεο… θπξίσο κε ηνπο εηηεκέλνπο’’) Αλαιπηηθόηεξα, κέζα από απηή 

παξνπζηάδεηαη πιήζνο θόζκνπ θαζηζκέλν ζηηο θεξθίδεο έηνηκν λα θξίλεη θάζε αζιεηή. Γελ μερσξίδνπλ 

πξόζσπα αιιά ρξώκαηα πνπ ρεηξνθξνηνύλ ηνπο ληθεηέο θαη ριεπάδνπλ ηνπο εηηεκέλνπο. Η εηθόλα απηή 

επαηζζεηνπνηεί ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αζινύκελνπ. Σπγθεθξηκέλα, αλαδεηθλύεη ηελ 

ςπρνινγηθή έληαζε ε νπνία πξνθύπηεη από ην γεγνλόο ησλ ζεαηώλ πνπ είλαη έηνηκνη λα ηνλ θξίλνπλ. Οη 

επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί ‘‘άπιεζηνη’’ θαη ‘‘απζηεξνί’’ επηηείλνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε θαη ην θόβν 

κήπσο βξεζεί ζηελ ζέζε ησλ εηηεκέλσλ.    
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Β3. Ο ήξσαο εθδειώλεη κε εμνκνινγεηηθό ηόλν ηηο ζθέςεηο θαη ηελ αγσλία ηνπ γηα ηελ πνιππόζεηε λίθε 

θαηά ηελ ηειεπηαία θνύξζα ηνπ. 

Α κέξνο : 

Σηελ πξώηε ζηξνθή:  

 με ενοχικό τρόπο απαρικμεί τισ δικαιολογίεσ που του ςτζρθςαν ενδεχομζνωσ ςε προθγοφμενουσ 

αγϊνεσ τθ νίκθ , όπωσ είναι θ βιαςφνθ των αφετϊν , θ απρόοπτθ κλάςθ ,θ υγρι ατμόςφαιρα και θ 

κακι φόρμα του ίδιου. 

 παρουςιάηεται εξουκενωμζνοσ ψυχικά από το κυνιγι του πρωτακλθτιςμοφ και των απότοκϊν του 

όπωσ ο ανταγωνιςμόσ , θ διαρκισ ςφγκριςθ , θ εςτίαςθ τθσ προςοχισ ςτθν κοινι γνϊμθ και τθν 

κοινωνικι αναγνϊριςθ 

 απογοθτευμζνοσ από τισ ιττεσ του παρελκόντοσ , με αποτζλεςμα τθν εξαςκζνιςθ τθσ 

αυτοεκτίμθςισ του 

Σηε δεύηεξε ζηξνθή: 

 διατθρεί μια πειςματικά αποφαςιςτικι και τολμθρι απαλλαγμζνθ από φόβουσ και αμφιβολίεσ  

ςτάςθ με ςκοπό να αποδείξει με τθ νίκθ του ςτουσ αυςτθροφσ και δίχωσ ενςυναίςκθςθ κεατζσ τθν 

αξία του. 

 ο ιρωασ αιςκάνεται ότι μόνο θ νίκθ είναι δυνατι να του χαρίςει τθν αναγνϊριςθ και τθ δικαίωςθ 

για τθν αφιζρωςθ τθσ ηωισ του ςτον ακλθτιςμό (‘’πρϊτοσ το νιμα …τθ ηωι μου’’). 

Β κέξνο: 

Καηά ηε γλώκε κνπ, ε ζηάζε ηνπ ήξσα δελ είλαη αξθεηή γηα λα εκπλεύζεη ηνπο λένπο ηεο γεληάο καο. Γηόηη: 

   → ν ήξσαο αληηπξνζσπεύεη ην άηνκν πνπ έρεη ιεζκνλήζεη ηελ νπζηαζηηθή αμία ηνπ   αγώλα θαη ηεο 

πξνζπάζεηαο ζηε δσή εμαηηίαο ηεο πίεζεο πνπ ηνπ αζθεί ε θνηλσληθή θαηαμίσζε θαη ε θνηλσληθή θξηηηθή 

→ ε πίεζε απηή έρεη εηζρσξήζεη ζηελ ςπρνζύλζεζή ηνπ ζε ηέηνην βαζκό , πνπ θαη ν ίδηνο θαηέιεμε λα 

ζπλδέεη ηελ απηαμία ηνπ κόλν κε ηε λίθε θαη ηελ επηηπρία (λα μερξεώζσ ηε δσή κνπ) 

→ ε ππεξβνιηθή θαηαπόλεζε ηνπ ζώκαηνο (απξόνπηε ζιάζε) δελ ελδείθλπηαη γηα κηα νξζή ζηάζε δσήο 

θαη έκπλεπζεο γηα έλαλ λέν κε εζσηεξηθή ηζνξξνπία, ζύλεζε θαη κέηξν. 

 

Σπκπεξαζκαηηθά, νη λένη ηεο γεληάο καο ρξεηάδνληαη πγηή πξόηππα πνπ ζέηνπλ κελ ζηόρνπο , αγσλίδνληαη κε 

ζάξξνο γη’απηνύο ,  αιιά πξνπάλησλ είλαη εζσηεξηθά ειεύζεξα αθνύ σξηκάδνπλ κέζα από ηε δηαξθή 

ελαιιαγή ηεο λίθεο θαη ηεο ήηηαο ζηε δσή ηνπο, γεγνλόο πνπ ηα ζσξαθίδεη ςπρηθά θαη πλεπκαηηθά.  

 

 

τολιαζμός Θεμάηων 

Τα ζέκαηα ήηαλ βαηά, θαηαλνεηά κε ζαθήλεηα σο πξνο ηα δεηνύκελα. Τόζν ην ινγνηερληθό όζν θαη ην κε 

ινγνηερληθό κέξνο απαηηνύζαλ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία θαη ζθαηξηθή θαηάθηεζε ηεο δηδαθηέαο ύιεο. Γηα 

έλαλ θαιά πξνεηνηκαζκέλν ππνςήθην θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά.  

 

σγγραθή Απανηήζεων: 

Καραδήμοσ Νίκη, Μπιζδούλη Δλένη, Φσρρόποσλος ηάθης 


