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Πανελλαδικές εξετάσεις 2020 
Ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα «Νέα Ελληνικά» 

 
Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1
η
 Δραστηριότητα 

Α1. Κατά το συγγραφέα, η καθιέρωση του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας για το Νερό είναι πολύ 

σημαντική. Πιο συγκεκριμένα, το νερό αποτελεί πηγή ζωής σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως το οξυγόνο και ο 

ήλιος. Μάλιστα,  γυναίκες και ανήλικα παιδιά καθημερινά ταλαιπωρούνται για την εύρεση νερού, ενώ τα 

τελευταία χρόνια πολλοί εγκαταλείπουν  τα σπίτια τους για την αναζήτησή του, προκειμένου να επιβιώσουν. 

Επίσης, παιδιά πεθαίνουν από τη μόλυνσή του καθώς και ζώα εξαφανίζονται από τη λειψυδρία. Το νερό, 

τελικά, είναι αναγκαίο για την επιβίωση όλων, όπως αποδεικνύουν έρευνες επιστημόνων. 

  

Α2. Τίτλος: Θα πούμε το νερό νεράκι… 

Η  λειψυδρία «βλάπτει» σοβαρά την υγεία!  

Νερό:  Ο «λευκός»  χρυσός!  

Ο τίτλος είναι εύστοχος και νοηματικά ενεργός για το περιεχόμενο του κειμένου, καθώς με ευστοχία και 

ευρηματικότητα αναδεικνύει την αξία και την αναγκαιότητα του νερού για την επιβίωση όλων των έμβιων και 

των άβιων όντων και ιδιαίτερα του ανθρώπου. Ο μεταφορικός λόγος και τα σημεία στίξεως ευαισθητοποιούν 

και προβληματίζουν τον αναγνώστη για την αλόγιστη χρήση του νερού σήμερα. 

 

Α3. α΄ πληθυντικό πρόσωπο: ο συντάκτης του κειμένου επιθυμεί με τη χρήση του α΄ πληθυντικού 

προσώπου να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τους δέκτες. Με το α΄ πληθυντικό πρόσωπο εντάσσει 

και τον εαυτό του στο σύνολο των αναγνωστών και συμπάσχει μαζί τους (συμμετοχικότητα). Δηλώνει την 

ανάγκη καθολικής δράσης για την προστασία του νερού, προσδίδει στο κείμενο ζωντάνια, αμεσότητα και 

παραστατικότητα και δημιουργεί κλίμα οικειότητας καθιστώντας πιο αποτελεσματική την επικοινωνία με το 

δέκτη.  

 

Α4. διεθνής: παγκόσμια 

ταλαιπωρημένες:  βασανισμένες 

εστίες: σπίτια, πατρίδες 

κρούουν: χτυπούν 

μόλυνση: ρύπανση 

επιδεινώσουν: χειροτερεύσουν 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

Α5. Επικοινωνιακό πλαίσιο: ομιλία, προσφώνηση, αποφώνηση 

Γλώσσα: αναφορική – συγκινησιακή 

Ύφος κειμένου:  οικείο, με στοιχεία προφορικότητας 

Πρόσωπα: γ΄ ενικό – γ΄ πληθυντικό, α΄ ενικό – α΄ πληθυντικό 

 

Φίλες και Φίλοι, 

     Συγκεντρωθήκαμε σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό, το πολύτιμο αυτό υγρό 

στοιχείο, το οποίο ταυτίζεται με την ίδια τη ζωή και είναι εξίσου απαραίτητο όσο το οξυγόνο και το φως του 

ήλιου. Για αυτό καλούμαστε εμείς οι νέοι αντιδρώντας στην αλόγιστη εκμετάλλευση, σπατάλη και μόλυνσή 

του να δραστηριοποιηθούμε, ώστε να προστατεύσουμε το μέλλον του πλανήτη μας. 

 Προσωπικός έλεγχος και φειδώ στη χρήση του νερού (κλείνουμε τη βρύση, ενώ πλένουμε τα χέρια 

μας, τα δόντια μας, εξοικονόμηση από τη χρήση οικονομικών προγραμμάτων που διαθέτουν οι 

οικιακές  συσκευές) 

 Χρήση οικολογικών και βιολογικών προϊόντων στην καθημερινή υγιεινή, που δεν επιβαρύνουν το 

υδάτινο στοιχείο  

 Αποφυγή ρίψης πλαστικών αντικειμένων (μπουκάλια, αποτσίγαρα, σακούλες κ.τ.λ.) σε θάλασσες, 

ποτάμια, λίμνες 

 Απαίτηση για περιβαλλοντική αγωγή στα σχολεία / ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης με 

προώθηση εθελοντικών δράσεων και ομάδων για τον καθαρισμό παραλιών ή και την οργάνωση  

ημερίδων για την ενημέρωση των συμμαθητών και των γονέων τους για τους δυνατούς τρόπους 

αντιμετώπισης του προβλήματος/ οργάνωση και συμμετοχή σε πορείες διαμαρτυρίας για τη 

μόλυνση του νερού καθώς και για τον έλεγχο των λυμάτων από τα εργοστασιακά απόβλητα 

 Συμμετοχή σε προγράμματα οικολογικού τουρισμού που θα φέρουν τους νέους σε επαφή με τη 

φύση και θα συνειδητοποιήσουν την αξία τους 

 Άσκηση πίεσης μέσα από εθελοντικές οργανώσεις για αποτροπή της ιδιωτικοποίησης του νερού, 

γιατί αποτελεί δημόσιο αγαθό 

     Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή μου θα ήθελα να τονίσω για μία ακόμη φορά ότι το νερό δεν είναι 

εμπορεύσιμο αγαθό, είναι κοινή περιουσία, κληρονομιά και δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Για αυτό κι εμείς οι 

νέοι πρέπει να δράσουμε με τον ανάλογο τρόπο, ώστε να το διαφυλάξουμε. 
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Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Β1. Ο Μαρκοβάλντο επιθυμούσε να βρει μια καθαρή περιοχή, για να εξασφαλίζει την τροφή για την 

οικογένειά του. Μετά τη δουλειά αναζητούσε καθημερινά το ιδανικό μέρος μακριά από την πόλη  για να 

ψαρεύει. Όταν τελικά το εντόπισε, εξοπλίστηκε με τα απαραίτητα σύνεργα και κατάφερε να πιάσει με ευκολία 

πολλά ψάρια. Ωστόσο, η απογοήτευση διαδέχτηκε τη χαρά του λόγω της ενημέρωσης και της συνακόλουθης 

διαταγής του αγροφύλακα για την πλήρη μόλυνση του ποταμού. 

 

Β2. Α) Περιγραφή: «τριγυρνούσε σε απότομες… λίμνη στα βουνά»  

Διάλογος: «- Έι εσείς… αλλιώς θα σου τα κατάσχω»  

Μονόλογος: «Όλες μου οι προσπάθειες θα πρέπει να αποσκοπούν στο να προσφέρω στην οικογένειά μου 

τροφές που δεν έχουν περάσει από τα επίβουλα χέρια των κερδοσκόπων». «Αυτός είναι ο τρόπος». 

«Πρέπει να βρω ένα μέρος όπου το νερό θα είναι αληθινό νερό και τα ψάρια αληθινά ψάρια. Εκεί θα ρίξω την 

πετονιά μου». 

 

Β2. Β) παρομοίωση: «σαν μια μικρή ήσυχη λεκάνη» 

Προβάλλει μία αναλογία ανάμεσα στο «πλάτωμα του ποταμού» και σε «μία μικρή ήσυχη λεκάνη» θέλοντας 

να αναδείξει την ομορφιά του φυσικού τοπίου. Προσδίδει ζωντάνια, αμεσότητα και παραστατικότητα 

κάνοντας το λόγο πιο ελκυστικό και κινητοποιεί τη φαντασία του αναγνώστη. 

Εναλλακτικά: μεταφορική εικόνα «ήταν ένα πλάτωμα…στα βουνά» 

                         Παρομοίωση: «που θύμιζε λίμνη στα βουνά» 

                         Μεταφορά: «μια μικρή ήσυχη λεκάνη»   

 

Β3. Η περιπέτεια του Μαρκοβάλντο μόνο προβληματισμούς και σκέψεις μας γεννά για το περιβάλλον. 

Σκέψεις: -ερχόμαστε αντιμέτωποι με το οικολογικό πρόβλημα 

-αλλοτρίωση του ανθρώπου για το κέρδος, ασυνειδησία και αλαζονεία για την εξυπηρέτηση συμφερόντων 

(από τα επίβουλα χέρια των κερδοσκόπων) 

-απουσιάζει το μέτρο και γίνεται αλόγιστη χρήση της φύσης, αφού είμαστε αποκομμένοι από αυτήν και την 

ομορφιά της 

-άγνοια για αυτά που τελικά τρώμε, καθώς δε γνωρίζουμε την προέλευσή τους 

- δραστηριοποίηση, προβληματισμός και ανάληψη ευθυνών για το μέλλον του πλανήτη και των παιδιών μας, 

αφού η φύση θεωρείται εμπράγματο αγαθό 

Συναισθήματα: -αγωνία για το αν θα πετύχει το σκοπό του  

-θαυμασμός για την επιμονή του να βρει το κατάλληλο σημείο (Και να που η επιμονή του επιβραβεύτηκε!) 

-συγκίνηση μπροστά στο μεγαλείο της φύσης (ο παράδεισος κάθε ψαρά) 

-  θλίψη για την καταστροφή της φύσης και απογοήτευση που ο ήρωας δεν εκπλήρωσε την επιθυμία του (το 

ποτάμι έχει δηλητηριαστεί… τα ψάρια) 

-άγχος, φόβος και αγωνία για τη μόλυνση του περιβάλλοντος (η μυρωδιά τους μπορούσε να τον 

δηλητηριάσει) 

-οργή και αγανάκτηση για την υπέρμετρη χρήση της φύσης για ωφελιμιστικούς λόγους 
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Η σχέση ανθρώπου και φύσης είναι σχέση διαρκούς αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης. Για αυτό όσο 

νωρίτερα το συνειδητοποιήσουμε όλοι μας, τόσο πιο γρήγορη και αποτελεσματική θα είναι η διάσωση του 

πλανήτη. 

 

 

 


