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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2020 
HMEΡΗΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ  

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

 

 
Α. ΜΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
1θ δραςτθριότθτα 

 

Α1. Σφμφωνα με το άρκρο, θ κακιζρωςθ του εορταςμοφ τθσ Παγκόςμιασ Ημζρασ 

Νεροφ είναι κακοριςτικι ωσ βάςθ υπενκφμιςθσ τθσ αξίασ του, αφοφ το νερό 

ςυνιςτά τθ ηωι. Αρχικά, επιςθμαίνεται ότι θ ζλλειψι του ταλαιπωρεί τισ ευάλωτεσ 

ανκρϊπινεσ ομάδεσ ςτθν προςπάκειά τουσ να το αποκτιςουν, ενϊ θ ανεπάρκειά 

του καταςτρζφει τθν πανίδα. Επιπλζον, ιςχυρίηεται ότι το νερό ςυνιςτά κεμελιϊδεσ 

ςυςτατικό του ανκρϊπινου οργανιςμοφ χωρίσ τθν φπαρξθ του οποίου δεν υπάρχει 

επιβίωςθ.  

 

 (69  λζξεισ) 

 

2θ δραςτθριότθτα 

 

Α2. Ενδεικτικόσ τίτλοσ: «Νερό… ώρα μθδζν!» 

Η επιλογι του ςυγκεκριμζνου τίτλου είναι ςυμβατι προσ τα παρακάτω χωρία του 

κειμζνου: «Κατά τισ εκτιμιςεισ, κακθμερινά δεκάδεσ πεκαίνουν… ακατάλλθλο για 

πόςθ νερό». (1θ παράγραφοσ). 

«Για τισ ταλαιπωρθμζνεσ γυναίκεσ… δραματικι προςπάκεια να επιβιϊςουν». (3θ 

παράγραφοσ).  

«Για τα περιςςότερα από τα 700 παιδιά…φωτογράφοι τθσ άγριασ φφςθσ». ((3θ 

παράγραφοσ) 



 

2 
 

«Οι ειδικοί κροφουν… να επιδεινϊςουν τθν κατάςταςθ». (5θ παράγραφοσ) 

 Ο παραπάνω τίτλοσ ανταποκρίνεται ςτο περιεχομζνο του κειμζνου και 

δφναται να ευαιςκθτοποιιςει τον αναγνϊςτθ, χάρθ ςτθ ςυνυποδθλωτικι χριςθ τθσ 

γλϊςςασ και τθν αξιοποίθςθ ςθμείων ςτίξθσ: ειςαγωγικά, αποςιωπθτικά, 

καυμαςτικό.  

  

 

 

Α3. Ο ςυγγραφζασ, με τθ χριςθ α’ πλθκυντικοφ προςϊπου, επιδιϊκει να τονίςει ότι 

είναι αναγκαία θ ςυλλογικι αντίδραςθ των ανκρϊπων με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ 

τθσ ςυνζχειασ τθσ ηωισ.  Προςπακεί να δείξει δθλαδι ότι το κζμα δεν είναι ατομικό 

και απαιτεί τθ δραςτθριοποίθςθ όλων μασ ςε διαρκι και κακθμερινι βάςθ, 

δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ ςυλλογικι ευκφνθ και ευαιςκθτοποιϊντασ αντίςτοιχα τον 

αναγνϊςτθ. 

 

Α4.  

α ) διεκνισ: παγκόςμια, κακολικι 

β) ταλαιπωρθμζνεσ: εξουκενωμζνεσ, καταπονθμζνεσ 

γ) εςτίεσ: πατρίδεσ, κατοικίεσ 

δ) κροφουν: χτυποφν 

ε) μόλυνςθ: καταςτροφι, επιβάρυνςθ 

ςτ) επιδεινϊςουν: χειροτερεφςουν, επιβαρφνουν 

 

 

 

3θ δραςτθριότθτα 

 

Α5.  

Επικοινωνιακό πλαίςιο: Ομιλία 

Απαιτείται προςφϊνθςθ, αποφϊνθςθ και ςτοιχεία προφορικότθτασ. 

Αγαπθτοί/ζσ ςυμμακθτζσ/τριεσ 

Φίλεσ και Φίλοι 

Πρόλογοσ : Θζμα: Η προςταςία του υδάτινου ςτοιχείου 

                      Θζςθ : Οι νζοι μποροφν να προςτατεφςουν το υδάτινο ςτοιχείο 
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Κφριο Μζροσ : Οι νζοι μποροφν να προςτατεφςουν το υδάτινο ςτοιχείο με πολλοφσ 

τρόπουσ: 

 Οργάνωςθ εκςτρατειϊν ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινωνικοφ 

ςυνόλου για τουσ κινδφνουσ που διατρζχει το υδάτινο ςτοιχείο 

 Παραγωγι ταινιϊν μικροφ μικουσ με αντίςτοιχθ κεματολογία ςτο πλαίςιο 

τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ του μακθτικοφ και του ευρφτερου κοινωνικοφ 

ςυνόλου 

 Οργάνωςθ εκδθλϊςεων (π.χ ςυναυλίεσ) για τθ ςυγκζντρωςθ χρθματικϊν 

ποςϊν που κα αξιοποιθκοφν ςτον αγϊνα τθσ μακθτικισ κοινότθτασ για τθν 

προςταςία λιμνϊν, ποταμϊν και καλαςςϊν 

 Σφνταξθ κειμζνων ςχετικϊν με τθν περιβαλλοντικι κρίςθ  και ανάρτθςι τουσ 

ςτθ ςχολικι ιςτοςελίδα 

 Συγκρότθςθ ομάδων ςε ςχολικό επίπεδο που δραςτθριοποιοφνται ςτον 

κακαριςμό καλαςςϊν, λιμνϊν και ποταμϊν από πλαςτικά και άλλου είδουσ 

απορρίμματα 

 Αξιοποίθςθ του κεςμοφ τθσ Βουλισ των Εφιβων για τθν παροχι προτάςεων 

αντικατάςταςθσ  των πλαςτικϊν από βιοδιαςπϊμενα υλικά 

 Συντονιςμόσ και ςυμμετοχι ςε ςυγκεντρϊςεισ ειρθνικισ διαμαρτυρίασ ςτο 

πλαίςιο τθσ αντίδραςθσ απζναντι ςτθ μόλυνςθ των υδάτινων πόρων από τα 

απόβλθτα εργοςταςίων και τουριςτικϊν μονάδων. 

 Σφνταξθ επιςτολϊν διαμαρτυρίασ και δθμοςίευςι τουσ ςτα Μζςα Μαηικισ 

Ενθμζρωςθσ. 

 

 

 

Επίλογοσ  

Η προςταςία του υδάτινου ςτοιχείου αποτελεί επιτακτικι ανάγκθ. Οι νζοι, λοιπόν, 

λόγω των εγγενϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ θλικίασ τουσ μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν 

επίτευξθ του ςκοποφ αυτοφ. 

Σασ ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ 
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Β. ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1θ δραςτθριότθτα 

Β1.  

Στο ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα ο Μαρκοβάλντο επιδιϊκει να εξαςφαλίςει 

οικονομικό και ποιοτικό φαγθτό για τθν οικογζνειά του. Ζτςι, επιδίδεται ςτθν 

αναηιτθςθ κακαρϊν ποταμϊν όπου κα ζχει τθ δυνατότθτα αλίευςθσ. Αφοφ 

εντοπίηει το κατάλλθλο για εκείνον ςθμείο χρθςιμοποιεί δανειςμζνο αλιευτικό 

εξοπλιςμό που αποκτά με μζςο τθν εξαπάτθςθ. Οι προςπάκειζσ του φαινομενικά 

μόνο αποδίδουν κακϊσ αλιεφει πλθκϊρα ψαριϊν που τελικά αποδεικνφονται 

μολυςμζνα.  

(60 λζξεισ) 

 

2θ δραςτθριότθτα 

B2.  

α) Ενδεικτικά ςθμεία ςτα οποία εντοπίηεται περιγραφι: 

- ιταν ζνα πλάτωμα του ποταμοφ… λίμνθ ςτα βουνά 

- ςε μια καμπι τθσ όχκθσ… βλοςυρόσ 

- ζνα μακρφ και χαμθλό κτιριο… τιρκουάη και βιολετί 

 

 θμεία ςτα οποία εντοπίηεται διάλογοσ: 

--Έι, εςείσ!  
– Εγϊ; Τι ζγινε;  
– Ποφ τα ζπιαςεσ αυτά τα ψάρια; 
– Ε; Γιατί;  
– Αν τα ψάρεψεσ εδϊ κάτω, πζταξζ τα αμζςωσ: δεν είδεσ το 

εργοςτάςιο εδϊ παραπάνω; 

Στα διαλογικά ςθμεία παρεμβάλλονται και άλλοι αφθγθματικοί τρόποι. 

 θμεία ςτα οποία εντοπίηεται μονόλογοσ: 

- «Όλεσ μου οι προςπάκειεσ κα πρζπει να αποςκοποφν ςτο να προςφζρω ςτθν 

οικογζνειά μου … κερδοςκόπων» 

- «Αυτόσ είναι ο τρόποσ» 

- «Πρζπει να βρω ζνα μζροσ… πετονιά μου» 

Οι μακθτζσ κλικθκαν να αναφζρουν ζνα μόνο παράδειγμα για κάκε αφθγθματικό 

τρόπο 
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β) Στθν περίοδο αξιοποιοφνται τα εξισ εκφραςτικά μζςα: 

 παρομοίωςθ:  

- ςαν μια μικρι ιςυχθ λεκάνθ 

- που κφμιηε λίμνθ ςτα βουνά 

 

Με τθν τεχνικι τθσ παρομοίωςθσ ο δθμιουργόσ επιδιϊκει να προβάλει ζνα 

ςυγκεκριμζνο γνϊριςμα των εννοιϊν που παρουςιάηει και ειδικότερα τθν θςυχία 

και τθν ομορφιά τθσ λίμνθσ. 

 

 προςωποποίθςθ: ιςυχθ λεκάνθ 

 Μζςω τθσ προςωποποίθςθσ ο δθμιουργόσ επιδιϊκει να προςδϊςει ηωντάνια και         

παραςτατικότθτα ςτον λόγο του. 

 

 

3θ δραςτθριότθτα 

Β3. Ο Μαρκοβάλντο προςπακεί να εξαςφαλίςει για τθν οικογζνειά του υγιεινι 

τροφι. Στο πρόςωπό του γίνεται φανερι θ αγωνία του αςτοφ να αναπνεφςει, να 

νιϊςει επίςθσ πωσ προςπακεί για ζναν καλφτερο κόςμο, ιδίωσ αφοφ 

ςυνειδθτοποιιςει τθν ευκφνθ του για τθν υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του. Στισ 

πόλεισ θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ δυςχεραίνει τθν κακθμερινότθτα κακιςτϊντασ τθν 

αποπνικτικι, ενϊ θ ςυςςϊρευςθ απορριμμάτων χωρίσ ςτοιχειϊδθ μζριμνα για 

ανακφκλωςθ ςε αρκετζσ ακόμθ περιοχζσ ελλοχεφουν ςοβαροί κινίνδυνοι για τθν 

υγεία. Η περιπζτεια του ιρωα προκαλεί ποικίλα ςυναιςκιματα ςτον αναγνϊςτθ, ο 

οποίοσ αρχικά νιϊκει -όπωσ κι ίδιοσ ο Μαρκοβάλντο- προςδοκία για μια καλι 

ψαριά. Γριγορα, όμωσ, ζρχεται θ ματαίωςθ κι θ απογοιτευςθ, αφοφ θ μόλυνςθ των 

υδάτων ζχει προκαλζςει ανεπανόρκωτθ καταςτροφι ςτθ χλωρίδα και τθν πανίδα 

απειλϊντασ κατάφωρα τθν ανκρϊπινθ ηωι. Ζντονο είναι το ςυναίςκθμα αδιεξόδου, 

όπωσ κι θ οργι για τθν ολιγωρία τθσ πολιτείασ που προωκεί τα ςυμφζροντα των 

ιςχυρϊν αντί να προςτατεφει τθ ηωι. 

 (149 λζξεισ) 

 

 

Φιλολογικόσ Κλάδοσ 

Φροντιςτθριακοφ Οργανιςμοφ 
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ΣΠΟΥΔΗ 

Ζφθ Ριηά            

Ζλςα Χατηιςαρθ        

Αγγελικι Παπαϊωάννου 

Διμθτρα Σαφίλθ     

ταυροφλα Κανιμά  

Αρετι Μπάρλου  

άντρα Οςόγια 

 


