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Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
1η δραστηριότητα, άσκηση Α1 
Ο συγγραφέας αναγνωρίζει ότι παρά το κοινότυπο της σύστασης επετείων για την 
παγκόσμια ευαισθητοποίηση, η παγκόσμια ημέρα για το νερό είναι πολύ σημαντική 
για δύο κυρίως λόγους: αφενός είναι αναγκαίο στοιχείο της ζωής, καθώς αποτελεί 
προϋπόθεση της ανθρώπινης επιβίωσης, αφού άλλωστε ο οργανισμός μας κατά 
60% είναι νερό. Αφετέρου σήμερα η κατάσταση διαρκώς επιδεινώνεται λόγω της 
γενικότερης περιβαλλοντικής υποβάθμισης (καταστροφή των δασών, 
κατασπατάληση των φυσικών πόρων…), οπότε επαπειλείται  ανεπάρκεια του νερού 
για δισεκατομμύρια ανθρώπους. (79) 
 
2η δραστηριότητα 
Α2. Τίτλος :  Ζωή = Νερό, λειψυδρία = θάνατος  
Με τον τίτλο τονίζω την αναγκαιότητα του νερού και την επαπειλούμενη 
αναεπάρκειά του , που απειλεί τον ίδιο τον άνθρωπο.  
 
Α3. Α΄ πληθυντικό πρόσωπο : προσδίδει οικειότητα, ζωντάνια, δείχνει την κοινή 
οπτική γωνία συγγραφέα και αναγνώστη, καθώς ο πρώτος γίνεται μέρος του 
κοινωνικού συνόλου και δεν βλέπει αποστασιοποιημένα τα πράγματα. Διεγείρει τον 
αναγνώστη να λάβει θέση και να συστρατευθεί με τους άλλους, που 
υποδηλώνονται στο πλαίσιο μιας μεγάλης κοινότητας ανθρώπων.  
 
Α4. Α) Οικουμενική, πανανθρώπινη, β) βασανισμένες, κουρασμένες, γ) τα σπίτια 
τους, / τον τόπο κατοικίας τους, δ) χτυπούν, επισημαίνουν εμφαντικά, ε) ρύπανση, 
επιβάρυνση, στ) να χειροτερεύσουν. 
 
3η δραστηριότητα  
Α5. Ομιλία = επικοινωνιακό πλαίσιο προσχεδιασμένου προφορικού λόγου με 
προσφώνηση και αποφώνηση  του τύπου : «φίλες και φίλοι, συμμαθητές και 
συμμαθήτριες…», σας ευχαριστώ για την ακρόαση και την προσοχή που δείξατε… 
 
Πρόλογος : γενικότερη πτώχευση της φύσης και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, 
που απειλείται περισσότερο στο μέλλον. Άρα οι νέοι είναι εκείνοι που πρέπει να 
ενδιαφερθούν …. 
Κ. Θέμα :  
Τρόποι με τους οποίους οι νέοι μπορούν να προστατέψουν το υδάτινο στοιχείο:  
Γενικές προτάσεις = σχετικές με το οικολογικό γενικά 
Α) ατομική δράση: ενημέρωση, συζήτηση με φίλους σε όλα τα πεδία 
καθημερινότητα, ψηφιακή επικοινωνία, απόκτηση και διάδοση οικολογικής 
ευαισθησίας και διάθεση αγώνα για τα συναφή θέματα.   
Β) συλλογική ευαισθητοποίηση και αντίδραση : ένταξη σε εθελοντικές ομάδες 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης,  καταγγελία των απαράδεκτων φαινομένων 



 

 

και δραστηριοποίηση για την κατάπαυση τους, ενεργοποίηση φορέων της πολιτείας 
και της κοινωνίας για συλλογική και αποτελεσματική αντίδραση. 
Ειδικές προτάσεις αναγκαίες :  
Θάλασσες , όπου κολυμπάμε ή κάνουμε θαλάσσια σπορ, το θέμα της καθαριότητας 
και των λυμάτων … 
Λίμνες , ποταμοί , συνδεδεμένοι με τον τόπο μας και την προσωπική βιωματικότητά 
μας, αναγκαία η καθαριότητα και η διαφύλαξη της χλωρίδας και της πανίδας, που 
δεν αποκλείουν το «ράφτιγκ» ή τη σχετική απόλαυση… 
Θέματα σχετικά με το πόσιμο νερό : ποιότητα, θέμα εμφιάλωσης, λήψη μέτρων 
γενικής κάθαρσης, χωρίς την κατασπατάληση νάιλον και πλαστικού.  
Κορυφαίο το θέμα των απορριμμάτων, που ρίχνονται σε όλα τα υγρά στοιχεία 
Το θέμα των φυτοφαρμάκων, των σαμπουάν και των καθαριστικών του 
«πολιτισμένου» ανθρώπου , που έχει γίνει ο κατ’ εξοχήν εχθρός της φύσης. Ζήτηση 
περιορισμών , προσωπική  προσαρμογή συμπεριφοράς και ευαισθητοποίηση του 
κύκλου των φίλων και οποιωνδήποτε ανθρώπων.  
Επίλογος : Γενικά συμπεράσματα – η προστασία της φύσης  και η συνεργασία, η 
από κοινού δράση όλων των ανθρώπων είναι μονόδρομος για την  ανθρωπότητα.  
 
Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  
1η δραστηριότητα  
Β1. Η έγνοια του ήρωα είναι να βρει καθαρή τροφή για την οικογένειά του. Ψάψνει 
ακούραστος μετά τη δουλειά αναζητά το καθαρότερο και υγιεινότερο ψάρι , για να 
το προσφέρει. Η πρώτη δυσκολία του είναι η φτώχεια της θαλάσσιας πανίδας, η 
δεύτερη η μόλυνση από τα λύματα της πόλης και η τελευταία ο εξοπλισμός για την 
εξασφάλιση του θησαυρού που κάποτε εντόπισε. Ξεπερνά τα εμπόδιαόλα όχι όμως 
και τη μόλυνση.  
 
2η δραστηριότητα  
Β2. Α) Περιγραφή : στο κείμενο υπάρχουν πολλές περιγραφές . Ενδεικτικά : 
«Έπαιρνε τα μονοπάτια… νερό», «ξαφνικά …. Βουνά» (2η).  
Μονόλογος: έναρξη κειμένου «όλες μου οι προσπάθειες… κερδοσκόπων» 
Διάλογος : Τελευταία σελίδα κειμένου : «- Ε, εσείς… κατάσχω» 
 
Β2. Β) «ένα πλάτωμα του ποταμιού σαν μια μικρή ήσυχη λεκάνη» : υπάρχει 
παρομοίωση. Ένα οικείο θέμα, η λεκάνη επιστρατεύεται για να αισθητοποιήσει την 
άγνωστη εικόνα  που αντίκρυσε ο ομοδιηγητικός αφηγητής. Έτσι το κείμενο αποκτά  
ζωντάνια και παραστατικότητα , προφανώς γίνεται οικείο το ύφος και η 
καθημερινότητα της εικόνας τονίζει την απλότητα του λόγου.  
 
3η δραστηριότητα  
Β3. Σκέψεις : ο άνθρωπος έχει ανάγκη τη φύση και εκτιμά την καθαρότητά της 
περισσότερο από κάθε άλλο θησαυρό. Είναι έτοιμος να κάνει θυσίες κόπου και 
χρημάτων για το καλύτερο και υγιεινότερο με την επίγνωση και τη βεβαιότητα ότι 
αυτό εξασφαλίζει ποιότητα ζωής, υγεία και μακροζωία. Όμως η υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος, η οικολογική υποβάθμιση, τα προβλήματα της τεχνολογικής 
αυθαιρεσίας και της «πολιτισμικής» ασυδοσίας είναι ανυπέρβλητα δυστυχώς για το 
μεμονωμένο άνθρωπο. Γι’ αυτό έχουμε ανάγκη όλους τους άλλους ανθρώπους, αν 



 

 

κάπως θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε: εθελοντισμός και συστράτευση για 
οικουμενικά θέματα.  
Συναισθήματα : αρχικά ανησυχία, διάθεση διερεύνησης των πραγμάτων, 
περιέργεια και επιστράτευση όλων των προσωπικών δυνάμεων για την επίλυση των 
αδιεξόδων, αίσθημα απειλή από την κερδοσκοπία και την εκμετάλλευση – αίσθημα 
επιβίωσης και αυτοπροστασίας.  
Έπειτα : προσωρινή ευχαρίστηση, δυναμική αντιπαράθεση, αποφασιστικότητα και 
ικανοποίηση για το μοναδικό εύρημα, που όμως μένει μυστικό… Τελικά : 
απογοήτευση, τρόμος, αίσθημα ματαιότητας και παραίτησης. Ο «πολιτισμός» με 
την ασύστολη λήστευση τη φύσης είναι ανίκητος για τον άνθρωπο.   
 
Επιμέλεια απαντήσεων : Στέλλα Αλιγιζάκη  
 


