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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2021 
HMEΡΗΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ  

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

 
Α. ΜΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
1θ δραςτθριότθτα 

 

Α1. α)  Με αφορμι τθν ιςτορία τθσ τενίςτριασ Οςάκα, ςτο άρκρο κίγεται το κζμα 

τθσ καταπίεςθσ που βιϊνουν οι νζοι ακλθτζσ ςτο πλαίςιο του πρωτακλθτιςμοφ. Η 

ςυγκεκριμζνθ τενίςτρια ιταν θ πρϊτθ που αποχϊρθςε από μεγάλθ διοργάνωςθ, 

παρά τισ απειλθτικζσ ενζργειεσ των διοργανωτϊν. Η ίδια επικαλζςτθκε κατάκλιψθ, 

εςτιάηοντασ ςτθν ψυχολογικι πίεςθ που δεχόταν από τα μζςα ενθμζρωςθσ. 

Καταλιγοντασ, προκφπτει ότι ςτον βωμό τθσ επιτυχίασ νζοι ακλθτζσ 

«εμπορευματοποιοφνται».  

(63 λζξεισ) 

β) β) τισ δφο τελευταίεσ παραγράφουσ ο αρκρογράφοσ καταφεφγει ςτθν 

επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα. Ωσ μζςα πεικοφσ αξιοποιοφνται τα εξισ:  

 Λζξεισ ςυναιςκθματικά φορτιςμζνεσ: «απάνκρωπθ, ςκοτεινζσ πλευρζσ, 

δυνατι κραυγι». 

 αρκαςμόσ: «Επιλογι τθσ», κα πει κάποιοσ.  

 Ειρωνεία: «Ο πρωτακλθτιςμόσ είναι για τουσ δυνατοφσ». 

 Μεταφορά: «ρομποτοποίθςθ», «βγάηει ςτθν επιφάνεια, ςκοτεινζσ πλευρζσ, 

ζβγαλε μια άθχθ... «κραυγι»  

 Ρθτορικά ερωτιματα: «Σελικά, μιπωσ θ επιτυχία ζχει γίνει απάνκρωπθ; 

Μιπωσ θ λάμψθ… πεικαρχία και αυτοματοποίθςθ;» 

(Ζθτικθκαν δφο μζςα πεικοφσ  με ζνα παράδειγμα για το κακζνα) 

 



 

2 
 

 

2θ δραςτθριότθτα 

 

Α2. α)  

 «ειδικοφσ»: τα ειςαγωγικά προςδίδουν ειρωνικό τόνο ςτθ λζξθ, ο 

αρκρογράφοσ,δθλαδι, αμφιςβθτεί το κφροσ του ςυγκεκριμζνου όρου.  

 «προϊόν»: τα ειςαγωγικά δθλϊνουν ότι θ λζξθ εμφανίηεται με μεταφορικι 

χριςθ.  

 

β)  

 Αποχϊρθςε: παραιτικθκε, αποςφρκθκε, ζφυγε 

 Κυρϊςεισ: ποινζσ, τιμωρίεσ 

 Προςωπικό: ατομικό, ιδιωτικό  

(Ζθτικθκε  ζνα ςυνϊνυμο)  

 

3θ δραςτθριότθτα 

 

 

 

Α3. Απαιτείται τίτλοσ, απλό λεξιλόγιο, επικαιρότθτα και πλθροφοριακόσ 

χαρακτιρασ. 

Σίτλοσ:  Δρόμοσ μετ’ εμποδίων! 

 

Πρόλογοσ:  

Με κομμζνθ τθν ανάςα κι υπερθφάνεια το Πανελλινιο παρακολοφκθςε τθν 

πολφωρθ προςπάκεια τθσ Μαρίασ άκκαρθ και του τζφανου Σςιτςιπά ςτα γαλλικά 

γιπεδα. Και ποιοσ δεν ταυτίςτθκε με τουσ δφο κορυφαίουσ ακλθτζσ και δεν κα 

ικελε να είναι ςτθ κζςθ τουσ! Ωςτόςο, ο πρωτακλθτιςμόσ αποτελεί δφςβατο δρόμο 

κι απαιτεί ξεχωριςτά προςόντα.  
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Κφριο μζροσ:  

Α’ ηθτοφμενο:  

Ο ακλθτισ, προκειμζνου να απολαφςει νίκεσ, οφείλει να αντεπεξζλκει ςε 

πλθκϊρα δυςκολιϊν.  

- Διαρκισ προςπάκεια, κακθμερινζσ κοπιϊδεισ προπονιςεισ, 

υπερςκελίηοντασ τθν ςωματικι κόπωςθ. Γενικά, απαιτθτικι κακθμερινότθτα 

με ελάχιςτο ιδιωτικό χρόνο.  

- Ωσ νζοσ οφείλει να αποςταςιοποιείται από μορφζσ ψυχαγωγίασ, τισ οποίεσ 

απολαμβάνουν οι ςυνομιλικοί του. Απαιτείται να ακολουκεί αυςτθρά ζναν 

υγιεινό τρόπο διατροφισ με ςτεριςεισ.  

- Μθ ευνοϊκζσ ςυνκικεσ λόγω ζλλειψθσ υποδομϊν, αφοφ δεν υπάρχουν ςε 

κάκε περιοχι τθσ χϊρασ μασ οι κατάλλθλεσ εγκαταςτάςεισ.  

- Ακζμιτοσ ανταγωνιςμόσ που προκαλεί απογοιτευςθ.  

- Οικονομικζσ δυςκολίεσ, αφοφ οι ίδιοι αφοςιϊνονται ςτο ζργο τουσ, το οποίο 

για τθν πλειονότθτά τουσ, δεν είναι προςοδοφόρο, οπότε είναι απαραίτθτθ 

θ εξεφρεςθ χορθγϊν.  

- Διαχείριςθ ιττασ κι ζντονων γενικά ςυναιςκθμάτων.  

- Εμπορευματοποίθςθ από οικονομικοφσ και πολιτικοφσ παράγοντεσ, οι 

οποίοι εργαλειοποιοφν τουσ ακλθτζσ επιδιϊκοντασ ιδιοτελι ςυμφζροντα. 

 

Β’ ηθτοφμενο:  

Αυτό ςθμαίνει ότι ο ακλθτισ απαιτείται να διαμορφϊςει μια ιςχυρι 

προςωπικότθτα με ξεχωριςτά προςόντα.  

- Δυναμιςμό, αντοχι και προςαρμοςτικότθτα, ϊςτε να αντεπεξζρχεται ςε 

δφςκολεσ ςυνκικεσ.  

- Πεικαρχία ςτθν τιρθςθ των κανόνων και εργατικότθτα.  

- Δεκτικότθτα ςτθν κακοδιγθςθ των προπονθτϊν χωρίσ εγωιςμό.  

- Θάρροσ, ψυχικό ςκζνοσ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ιττασ.  

- Σαπεινότθτα, ϊςτε να διαχειρίηεται τθ νίκθ και τθν προβολι ςτα μζςα 

ενθμζρωςθσ.  

- Ηκικι ακεραιότθτα, εντιμότθτα, ϊςτε να παραμζνει πιςτόσ ςτο «ευ 

αγωνίηεςκαι» κλείνοντασ τα αυτιά του ςτισ ςειρινεσ ακζμιτων μζςων, όπωσ 

θ χριςθ αναβολικϊν ουςιϊν.  
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Επίλογοσ:  

Σα μζςα ενθμζρωςθσ ανάγουν τουσ ακλθτζσ ςε είδωλα εςτιάηοντασ ςυχνά 

ςτθ λάμψθ, τθν αναγνωριςιμότθτα και τισ χρθματικζσ απολαβζσ. Ωςτόςο, οι νζοι 

αυτοί είναι πρότυπα για το ικοσ, τθν αγωνιςτικότθτα και τθν αυτοςυγκράτθςι τουσ 

και ωσ τζτοια πρζπει να παρουςιάηονται.  

(Ο ςυντάκτθσ) 

Β. ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

1θ δραςτθριότθτα 

Β1. το ποίθμα καταγράφεται το χρονικό τθσ βιωματικισ εμπειρίασ ενόσ ακλθτι. Ο 
ιρωασ, παρά τισ αντιξοότθτεσ που ζχει αντιμετωπίςει, αποφαςίηει να παραμερίςει 
τουσ φόβουσ του και, αναςυγκροτϊντασ τισ δυνάμεισ του, να αγωνιςτεί ξανά. Η 
επιτακτικι του ανάγκθ για αυτοπραγμάτωςθ τον οδθγεί ςε πρόωρθ εκκίνθςθ με 
αποτζλεςμα τθ γελοιοποίθςι του αλλά  και τθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ αναγκαιότθτασ  
να ςτθρίηεται ςτισ δικζσ του δυνάμεισ. 

 (60 λζξεισ) 

 

2θ δραςτθριότθτα 

B2.  Ο εξομολογθτικόσ τόνοσ επιτυγχάνεται με τουσ παρακάτω τρόπουσ: 

α) Λζξεισ - φράςεισ: 

- Θζλω πολφ να νικιςω 

- είμαι για πάντα μόνοσ 

- παίρνω οριςτικά απόφαςθ 

 

Ρθματικά πρόςωπα: 

- κόβω το νιμα 

- Οι δικαιολογίεσ μου τζλειωςαν πια 

- φεφγω 
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χιματα  λόγου: 

Μεταφορά 

- να ξεχρεϊςω τθ ηωι μου 

- ςταματάει θ καρδιά μου 

- φεφγω ξζφρενα 

 

Αναδίπλωςθ  (επανάλθψθ) 

Χωρίσ φκορζσ 

Χωρίσ δεφτερεσ ςκζψεισ 

Χωρίσ φόβουσ και κρατιματα 

Οπτικι εικόνα 

- εξογκωμζνεσ φλζβεσ   

   τζνοντεσ τεντωμζνοι 

   ςυςπάςεισ ςτο πρόςωπο 

(Ζθτικθκαν τρία παραδείγματα) 

 

 

β) Η περιγραφι εντοπίηεται ςτουσ ςτίχουσ: 

«Οι κερκίδεσ πυκνοκατοικθμζνεσ 
χρϊματα που επευφθμοφν 
άπλθςτοι κεατζσ» 

Μζςω τθσ περιγραφισ  που εντοπίηεται ςτουσ ςτίχουσ αυτοφσ υποδθλϊνεται θ 
ςυναιςκθματικι φόρτιςθ του ιρωα τθσ ιςτορίασ. Ο χϊροσ του γθπζδου ιταν 
κατάμεςτοσ και οι αντιδράςεισ του κοινοφ κερμζσ, γεγονόσ που αποτελεί 
ςτρεςογόνο ςυνκικθ για τον ίδιο, κάνοντάσ τον να αιςκάνεται ευάλωτοσ και 
εκτεκειμζνοσ ςτα μάτια των κεατϊν, οξφνοντασ ζτςι τον φόβο του για τθν ιττα. 
 
 

3θ δραςτθριότθτα 

Β3.   

Ο ιρωασ τθσ ιςτορίασ κατά το παρελκόν αναηιτθςε δικαιολογίεσ αποδίδοντασ τισ 

ιττεσ του άλλοτε ςε εξωγενείσ παράγοντεσ (μια οι αφζτεσ βιάςτθκαν) άλλοτε ςτθν 

κακι του τφχθ (θ υγρι ατμόςφαιρα, θ κακι μου φόρμα) επιδεικνφοντασ πακθτικι 

ςτάςθ. Ωςτόςο, πλζον αντιμετωπίηει τθ νίκθ ωσ προςωπικό ςτοίχθμα, 
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λειτουργϊντασ αποφαςιςτικά και με κάρροσ  (ζτοιμοσ να κόψω το νιμα), 

αδιαφορϊντασ για οτιδιποτε κα μποροφςε  να αποτελζςει περιςπαςμό ςτθν 

προςπάκεια επίτευξθσ  του ςτόχου. Σο πρότυπο ενόσ τζτοιου ακλθτι ςαφϊσ και 

μπορεί να εμπνεφςει τουσ νζουσ τθσ γενιάσ μου. Από τθ ςτάςθ του ιρωα 

προβάλλεται θ αξία τθσ επιμονισ και τθσ υπζρβαςθσ των αντικειμενικϊν δυςκολιϊν 

που μπορεί κανείσ να αντιμετωπίςει, όπωσ και των εμποδίων που ςυχνά κζτει ο 

άνκρωποσ ςτον ίδιο του τον εαυτό. 

 (117 λζξεισ) 

 

 

 

 

Φιλολογικόσ Κλάδοσ 

Φροντιςτθριακοφ Οργανιςμοφ 

ΠΟΤΔΗ 

Ζφθ Ριηά            

Ζλςα Χατηιςαρθ        

Αγγελικι Παπαϊωάννου 

Διμθτρα Σαφίλθ     

ταυροφλα Κανιμά  

Αρετι Μπάρλου  

άντρα Οςόγια 

 


