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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ – ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

ΤΡΙΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Α1.  

α) Το άρθρο πραγματεύεται τις δυσκολίες και τις πιέσεις του πρωταθλητισμού. 

Παρουσιάζεται η προσωπική ιστορία της επιτυχημένης Γιαπωνέζας τενίστριας Οσάκα που 

παραιτήθηκε από τον τελικό αγώνα εξαιτίας ψυχικής πίεσης και όχι λόγω κάποιου 

σωματικού τραυματισμού. Παρά τις κυρώσεις και το χρηματικό πρόστιμο, η ίδια επέλεξε 

την ψυχική ισορροπία της και όχι την αθλητική επιτυχία. Η επιλογή της Οσάκα 

αναδεικνύει μια προέκταση του πρωταθλητισμού που αντιμετωπίζει τους αθλητές ως 

μηχανές. 

(68 λέξεις) 

β) Ο μαθητής πρέπει να καταγράψει μόνο δύο μέσα πειθούς που αισθητοποιούν την 

επίκληση στο συναίσθημα. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

-λέξεις συναισθηματικά φορτισμένες: «απάνθρωπη», «επιτυχία» 

-ειρωνεία: «Επιλογή της» 

-υπερβολή: «δυνατή “κραυγή”» 

-μεταφορά: «ρομποτοποίηση» 

-ρητορικά ερωτήματα: «Τελικά, μήπως η επιτυχία έχει γίνει απάνθρωπη;» 

 

Α2.  

α) «ειδικούς»: ειρωνεία/αμφισβήτηση 

    «προϊόν»: μεταφορά/αποδοκιμασία 

 

β) αποχώρησε: έφυγε/παραιτήθηκε 

    κυρώσεις: ποινές/τιμωρίες 

    προσωπικός: ατομικός/ιδιωτικός/ελεύθερος 

 

Α3. 
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Επικοινωνιακή περίσταση: άρθρο (ως έφηβος-η/νέος-α) που θα δημοσιευτεί σε ιστοσελίδα 

για νεανικό κοινό. 

Ρηματικά πρόσωπα που θα αξιοποιηθούν: κυριαρχεί το γ’ πρόσωπο στο κύριο θέμα δίχως 

να απουσιάζει και το α’ (πληθυντικό) πρόσωπο. 

Όριο λέξεων: 200-250 λέξεις 

Προτεινόμενη δομή: 4 παράγραφοι 

 

Τίτλος: Αθλητές ή Πρωταθλητές; 

Πρόλογος:  

- Αφορμή: α) το άρθρο που δημοσιεύτηκε στις 3 Ιουνίου 2021 σε διαδικτυακή 

εφημερίδα και παρουσιάζει την προσωπική ιστορία της Γιαπωνέζας τενίστριας Οσάκα ή β) 

τον πρόσφατο αγώνα του Έλληνα πρωταθλητή Στέφανου Τσιτσιπά. 

- Αναφορά στην αναγκαιότητα του αθλητισμού και σε προσωπικότητες του 

πρωταθλητισμού, όπως αυτές που αναφέρονται στην εκφώνηση. 

Κύριο θέμα: 

Α) Δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει ένας/μία αθλητής/αθλήτρια: 

• Πίεση/ άγχος 

• Στερήσεις προσωπικών στιγμών στην εφηβική-νεανική ηλικία 

• Φόβος αποτυχίας 

• Ενδεχόμενη χρήση αναβολικών 

• Διαπλεκόμενα συμφέροντα και δημοσιότητα 

• Απουσία αθλητικών εγκαταστάσεων και μέσων για προπόνηση 

Β) Προσόντα που πρέπει να διαθέτει ένας/μία αθλητής/αθλήτρια: 

• Επιμονή/ πείσμα/ υπομονή 

• Αγωνιστικό ήθος 

• Ευγενής άμιλλα/ ομαδικότητα 

• Πειθαρχία/ σεβασμός/ αυτοπειθαρχία/ αυτοέλεγχος 

• Αισιόδοξη θεώρηση για τη ζωή 

• Καλή φυσική κατάσταση σε συνδυασμό με πνευματική εγρήγορση  

• Επίγνωση κινδύνων και ορίων 

Επίλογος: 

- Αναφορά στην ισορροπία μεταξύ αθλητικής και κοινωνικής – προσωπικής ζωής. 

- Αίτημα προς όλους να σεβαστούν κάθε αθλητή/αθλήτρια που έχει θυσιάσει τόσες 

στιγμές και να μην εστιάζουμε μόνο στις νίκες του/της. 

 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
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Β1. Στο ποίημα παρουσιάζεται η ψυχολογική κατάσταση ενός αθλητή στην πορεία του 

προς την επιτυχία. Είναι αποφασισμένος να μην αφήσει προφάσεις και δικαιολογίες να 

του στερήσουν ξανά τη νίκη και ξεκινάει την πορεία του προς το τερματισμό, 

αναλογιζόμενος την κριτική σε περίπτωση αποτυχίας. Πλημμυρισμένος από έντονα 

συναισθήματα, συνειδητοποιεί ότι έφυγε νωρίτερα από το σήμα εκκίνησης, με 

αποτέλεσμα να νιώθει μόνος λόγω των αποδοκιμασιών των θεατών και της αποτυχίας.  

(67 λέξεις) 

  

Β2.α) Ο εξομολογητικός τόνος στο ποίημα επιτυγχάνεται με την χρήση: 

- φράσεων με βιωματικό χαρακτήρα («Έτοιμος να κόψω πρώτος το νήμα», «παίρνω 

οριστικά απόφαση πως είμαι για πάντα μόνος») 

- Σχημάτων λόγου: μεταφορά («ξεχρεώσω τη ζωή μου»), αντίθεση ανάμεσα στις 

προηγούμενες αποτυχίες του και στον τρόπο που τις δικαιολογούσε και στην τωρινή του 

αποφασιστικότητα («Μια ακόμα κούρσα… Τώρα όμως…») 

- α΄ ενικού προσώπου (κόψω, ξεχρεώσω, φεύγω) 

 

β) Περιγραφή («Οι κερκίδες πυκνοκατοικημένες… ηττημένους») 

 

Με την περιγραφή στους παραπάνω στίχους τονίζεται η ένταση των συναισθημάτων που 

βιώνει ο ήρωας σε κάθε του προσπάθεια να κυνηγήσει τη νίκη. Με το πλήθος των 

ανθρώπων που βρίσκεται στις κερκίδες και την αυστηρότητα που τους διακατέχει 

απέναντι στους ηττημένους διαφαίνεται το άγχος και ο φόβος της αποτυχίας που βιώνει ο 

ήρωας. Πέρα από τη δική του προσωπική ανάγκη για τη νίκη οφείλει να ικανοποιήσει και 

τις απαιτήσεις του κοινού το οποίο είναι αμείλικτο σε όποιον αποτυγχάνει. 

 

Β3. Ο ήρωας στους συγκεκριμένους στίχους εκδηλώνει την ασίγαστη επιθυμία του να 

αγωνιστεί και να νικήσει. Στέκεται με κριτική διάθεση απέναντι στον εαυτό του, 

συνειδητοποιεί τα λάθη του και επισημαίνει τις προφάσεις και τις δικαιολογίες που 

χρησιμοποιούσε για να αιτιολογήσει τις αποτυχίες του παρελθόντος. Εκδηλώνει την 

αποφασιστικότητά του και την επιθυμία του για τη νίκη, φανερώνοντας την αγωνιστική 

του διάθεση. Η αυτοκριτική τού επιτρέπει να ξαναπροσπαθήσει μέχρι να επιτύχει το σκοπό 

του.  

     Η στάση του ήρωα μπορεί να μας εμπνεύσει ως σύγχρονους νέους στο κυνήγι της 

επιτυχίας και των ονείρων μας. Αποτελεί ένα πρότυπο προς μίμηση για την διαχείριση της 

ήττας και την αγωνιστικότητα που επανέρχεται πιο δυναμικά μετά από κάθε αποτυχία. Ο 

ήρωας πεισμώνει και δεν παραιτείται δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το ηθικό δεν 

πρέπει να κάμπτεται όσα εμπόδια και αν συναντά κάποιος στο δρόμο του. Αυτό αποτελεί 
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το φωτεινότερο παράδειγμα προς ένα νέο που οραματίζεται το μέλλον και είναι 

αποφασισμένος να καταβάλλει την απαιτούμενη προσπάθεια ώστε να επιτύχει. 

(161 λέξεις) 

 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 

ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 

 

ΝΤΕΛΜΠΙΖΗ ΜΑΡΙΑ 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ 


