
 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΝΑΚΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

Α1 

Η απάντηση εντοπίζεται στα χωρία: 

«Το νερό είναι διεθνής προτεραιότητα. Γιατί είναι εξίσου σημαντικό με το οξυγόνο 

που αναπνέουμε και με το φως του ήλιου. Γιατί, πολύ απλά και απόλυτα, είναι η 

ζωή..» 

 «Για τους περισσότερους από 65 εκατομμύρια συνανθρώπους μας που έχουν τα 

τελευταία χρόνια εγκαταλείψει τις εστίες τους αναζητώντας περιοχές, όπου υπάρχει 

νερό, σε μια δραματική προσπάθεια να επιβιώσουν. Για τα περισσότερα από 700 

παιδιά κάτω των πέντε ετών που πεθαίνουν καθημερινά από ασθένειες, οι οποίες 

προκαλούνται από το μολυσμένο νερό. Ακόμα και για τα ζώα, που θύματα της 

λειψυδρίας αφανίζονται» 

«το νερό αποτελεί το 60% του ανθρώπινου σώματος. Και αυτό το ταλαίπωρο 

ανθρώπινο σώμα χρειάζεται καθημερινά περισσότερα από ενάμισι λίτρο καθαρού 

νερού, για να μπορεί να λειτουργεί σωστά. Χωρίς αυτό, χωρίς το υγρό στοιχείο, μετά 

βίας επιβιώνουμε για έξι-επτά ημέρες,» 

 

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

 

Α2 

 

Νερό! Πηγή ζωής.. 

Συνδέεται με το περιεχόμενο του κειμένου που τονίζει τη σημασία του νερού για τη 

ζωή των ανθρώπων. 

 

Α3 

 

• Ο πομπός εντάσσει τον εαυτό του μέσα σε ένα ευρύτερο σύνολο ατόμων 

(συμμετοχικότητα) , ουσιαστικά γίνεται «ένα με αυτούς», μιλάει «μαζί με 

αυτούς και γι’ αυτούς».  Προσδίδει καθολικότητα στο πρόβλημα στο οποίο 

αναφέρεται, και έτσι πετυχαίνει να τούς ευαισθητοποιήσει κατά τον καλύτερο 

και πιο αποτελεσματικό τρόπο, να τούς περάσει άμεσα το μήνυμα  και 

ενδεχομένως να τούς πείσει. 

 

• Η χρήση του αποπνέει συλλογικότητα, ενώ ο λόγος αποκτά αμεσότητα. 

• Συγγραφέας και αναγνώστης έχουν κοινή οπτική γωνία-δημιουργείται μια 

αίσθηση οικειότητας (αμεσότητα) ανάμεσα στον πομπό και στο δέκτη. 



 

 

• συγγραφέας επιδιώκει να δημιουργήσει στους αναγνώστες ένα αίσθημα 

συλλογικής ευθύνης, να τούς προβληματίσει και να τούς ενεργοποιήσει, ώστε 

να αναλάβουν το χρέος που τούς αναλογεί απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. 

 

Α4 

 

Διεθνής….παγκόσμια 

Ταλαιπωρημένες…..καταβεβλημένες 

Εστίες…….σπίτια 

Κρούουν….χτυπούν 

Μόλυνση…ρύπανση 

Επιδεινώσουν….χειροτερεύσουν 

 

3η Δραστηριότητα 

 

Α5  

 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: ομιλία – προσφώνηση, αποφώνηση 

Κυρίαρχα πρόσωπα: α και γ ενικό/πληθυντικό 

 

 

 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

1η Δραστηριότητα 

 

Β1 

Η απάντηση εντοπίζεται στα χωρία: 

 

««Όλες μου οι προσπάθειες θα πρέπει ν’ αποσκοπούν», ορκίστηκε στον εαυτό του, 

«στο να προσφέρω στην οικογένειά μου τροφές που δεν έχουν περάσει από τα 

επίβουλα χέρια των κερδοσκόπων». «Πρέπει να βρω ένα μέρος», είπε, «όπου το νερό 

θα είναι αληθινό νερό και τα ψάρια αληθινά ψάρια. Εκεί θα ρίξω την πετονιά μου».» 

 «μετά τη δουλειά ο Μαρκοβάλντο έπαιρνε το μοτοποδήλατό του και πήγαινε να 

εξερευνήσει το ποτάμι και τους παραποτάμους του στους λόφους πάνω από την πόλη. 

Τον ενδιέφεραν κυρίως οι περιοχές όπου το νερό έτρεχε μακριά από τον 

ασφαλτόδρομο. Έπαιρνε τα μονοπάτια ανάμεσα στα δάση. ξαφνικά, παραμερίζοντας 

μερικά κλαδιά, είδε λίγα μέτρα παρακάτω τα σιωπηλά νερά – ήταν ένα πλάτωμα του 

ποταμού σαν μια μικρή ήσυχη λεκάνη – μ’ ένα γαλάζιο χρώμα που θύμιζε λίμνη στα 

βουνά.» 

«Με μισόλογα και υπαινιγμούς, με ξεχωριστές στον καθένα υποσχέσεις ότι θα τον 

πληροφορήσει μόλις βεβαιωθεί για ένα μέρος γεμάτο πέστροφες που μόνο αυτός 

ήξερε, κατάφερε να δανειστεί από δω κι από κει ένα οπλοστάσιο ψαρά πρωτοφανές σε 

πληρότητα.,» 

Μιας και με την πετονιά ήταν τόσο εύκολο, δοκίμασε με το δίχτυ: ήταν τόσο 

καλόβολες οι πέστροφες, που έπεφταν μες στο δίχτυ με τα μάτια κλειστά. 

 

Τώρα ο Μαρκοβάλντο ήθελε να τα πετάξει όσο πιο γρήγορα γινόταν, να τα 

ξεφορτωθεί, λες και μόνη η μυρωδιά τους μπορούσε να τον δηλητηριάσει. [...] 



 

 

Β2 

α. διάλογος: –Έι, εσείς!  

 –Εγώ;  

Μονόλογος: «Πρέπει να βρω ένα μέρος», είπε, «όπου το νερό θα είναι αληθινό νερό 

και τα ψάρια αληθινά ψάρια. Εκεί θα ρίξω την πετονιά μου».» 

Περιγραφη: και πράγματι έδειχνε ένα μακρύ και χαμηλό κτήριο που φαινόταν πέρα 

από τις ιτιές μετά τη στροφή του ποταμού και που γέμιζε τον αέρα καπνούς και τα 

νερά μ’ ένα πυκνό σύννεφο σ’ ένα απερίγραπτο χρώμα ανάμεσα στο τιρκουάζ και το 

βιολετί. 

 

Β.  παρομοίωση.{σαν μια μικρή ήσυχη λεκάνη}τονίζει μια ιδιότητα, ένα 

χαρακτηριστικό της τοποθεσίας 

 

 

 


