
 

 

Α1. Να εξηγήσετε με δικά σας λόγια σε μία παράγραφο 60- 80 λέξεων γιατί είναι σημαντική η 

καθιέρωση του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας για το Νερό, σύμφωνα με το άρθρο που διαβάσατε. 

Η καθιέρωση της Παγκόσμιας Μέρας για το Νερό είναι σημαντική, κυρίως για συμβολικούς λόγους. 

Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό.  Πρόκειται για ενήλικες και παιδιά 

που αναγκάζονται είτε να μεταφέρουν νερό, γιατί δεν έχουν στην περιοχή τους, είτε αλλάζουν τόπο για να 

ζήσουν σε μια περιοχή με νερό.  Πολλά παιδιά πεθαίνουν καθημερινά, γιατί πίνουν μολυσμένο νερό. Πέρα 

από τους ανθρώπους, όμως, υπάρχουν πολλά  ζώα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξαιτίας της έλλειψης 

νερού. 

 

Α2. Να γράψετε έναν δικό σας τίτλο για το κείμενο που να ευαισθητοποιεί το αναγνωστικό κοινό (μον. 

3), δικαιολογώντας πώς συνδέεται η επιλογή σας με το περιεχόμενο του κειμένου (μον. 3). 

SOS ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ! 

Ο τίτλος που προτείνεται είναι με σχόλιο, καθώς επηρεάζει συναισθηματικά τους αναγνώστες ώστε να 

προβληματιστούν για το πρόβλημα με το νερό που παρουσιάζεται στο κείμενο. 

 

Α3. «Και εμείς καλούμαστε τώρα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να το προσέξουμε, να το 

φροντίσουμε, να σεβαστούμε την αξία του». Τι πετυχαίνει ο αρθρογράφος με τη χρήση του α΄ 

πληθυντικού προσώπου; 

Με το α’ πληθυντικό ο συντάκτης δηλώνει ότι αυτός και οι αναγνώστες του πρέπει όλοι μαζί να 

προσπαθήσουν για το περιβάλλον.  

 

Α4. Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμία από τις υπογραμμισμένες λέξεις στις παρακάτω 

φράσεις/προτάσεις:  

α) διεθνής προτεραιότητα   παγκόσμια → παγκόσμια 

β) ταλαιπωρημένες γυναίκες → κουρασμένες 

γ) έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους → τα σπίτια  

δ) κρούουν τον κώδωνα → χτυπούν 

ε) ατμοσφαιρική μόλυνση → ρύπανση 

στ) να επιδεινώσουν την κατάσταση →χειροτερέψουν 

 

 

 



 

 

Α5. Με αφορμή το άρθρο που διαβάσατε, να γράψετε μία ομιλία, την οποία θα απευθύνετε στους 

συμμαθητές και στις συμμαθήτριές σας με θέμα τους τρόπους με τους οποίους εσείς οι νέοι μπορείτε να 

προστατέψετε το υδάτινο στοιχείο (200–250 λέξεις). 

Αγαπητοί συμμαθητές και αγαπητές συμμαθήτριες 

 Το περιβάλλον μας κινδυνεύει από την ανθρώπινη δράση. Η Χωρίς Όρια Ανάπτυξη, το μοντέλο 

οικονομικής ανάπτυξης των ισχυρών χωρών, έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα μεταξύ άλλων και 

στο νερό. Εμείς οι νέοι πρέπει να το προστατέψουμε για την επιβίωση όλων των μελών του 

οικοσυστήματος. 

 Οι νέοι, μέσω του σχολείου, μπορούν να ενημερώσουν τους συμμαθητές τους και τους γονείς για 

τα προβλήματα της περιοχής τους που αφορούν το νερό. Μπορούν, δηλαδή, να διοργανώσουν 

εκδηλώσεις ενημέρωσης, στις οποίες ειδικοί (περιβαλλοντολόγοι, χημικοί κτλ) μιλούν για το πρόβλημα και 

τους τρόπους αντιμετώπισης. Η ενημέρωση θα οδηγήσει το κοινό στην αλλαγή της στάσης του. Για 

παράδειγμα, πολλοί από αυτούς ίσως προβληματιστούν και πάψουν να σπαταλούν το νερό χωρίς λόγο. 

Ακόμα και η πιο μικρή αλλαγή είναι σημαντική.    

 Οι νέοι μπορούν να πάρουν μέρος σε εθελοντικές οργανώσεις της περιοχής τους που ασχολούνται 

με περιβαλλοντικά προβλήματα σχετικά με τη μόλυνση των υδάτων. Μπορούν, δηλαδή, ως ομάδα να 

διερευνήσουν ένα πρόβλημα της περιοχής τους (π.χ. να πάρουν δείγμα από το ποτάμι της περιοχής τους, 

προκειμένου να ελεγχθεί και να δημοσιευτούν τα αποτελέσματα) και να διαμαρτυρηθούν μαζικά για 

αυτό. Μπορούν επίσης να αναλάβουν δράσεις που θα βρουν μιμητές (π.χ. τον καθαρισμό της κοίτης του 

ποταμού ή της παραλίας της περιοχής τους). Μέσα από τέτοιες ενέργειες θα κοινοποιηθεί σε όλους το 

μεγάλο αυτό πρόβλημα. 

 Όσα προηγήθηκαν δεν αρκούν φυσικά για να αντιμετωπιστεί το σύνθετο ζήτημα της μόλυνσης του 

νερού και της λειψυδρίας. Όχι μόνο οι νέοι, αλλά και οι φορείς κοινωνικοποίησης (σχολείο, οικογένεια 

κτλ)  ή οι διάφορες συλλογικότητες πρέπει να συνειδητοποιήσουν το πρόβλημα και να αναλάβουν δράση 

άμεσα. 

Ευχαριστώ που με ακούσατε 

 

Β1. Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο 50-60 λέξεων με ποιες ενέργειες επιχειρεί ο Μαρκοβάλντο να 

λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και ποιο είναι το αποτέλεσμα.    

Το πρόβλημα του Μαρκοβάλντο ήταν ότι ήθελε να προσφέρει στην οικογένειά του αγνές τροφές. Στόχος 

του ήταν να βρει ένα μέρος με «αληθινά ψάρια» για να ψαρέψει. Οι ενέργειες στις οποίες προχώρησε ο 

ήρωας ήταν οι εξής: οδηγώντας μοτοποδήλατο εξερευνούσε τους λόφους από τους οποίους περνούσε το 

ποτάμι και οι παραπόταμοι. Έπειτα πεζός «έπαιρνε τα μονοπάτια». Μία μέρα εντόπισε μια μικρή γαλάζια 

λίμνη γεμάτη ψάρια. Εξασφάλισε τον απαραίτητο εξοπλισμό με δανεισμό από γνωστούς του ψαράδες, 

στους οποίους υποσχέθηκε ότι μελλοντικά θα αποκαλύψει την τοποθεσία της μικρής λίμνης. Το 

αποτέλεσμα βέβαια δεν ήταν θετικό: μετά την πρώτη του πετυχημένη ψαριά, ο αγροφύλακας της 

περιοχής τον συμβούλεψε να πετάξει τα ψάρια γιατί είχαν δηλητηριαστεί από το εργοστάσιο χρωμάτων 

της περιοχής. 

 



 

 

Β2. α) Ο αφηγητής χρησιμοποιεί περιγραφή, διάλογο και μονόλογο. Να δώσετε από ένα παράδειγμα 

για καθέναν από αυτούς τους αφηγηματικούς τρόπους μέσα από το κείμενο. 

Περιγραφή: «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.» 

Διάλογος: «– Έι, εσείς! … αλλιώς θα σου τα κατάσχω!» 

Μονόλογος: «Πρέπει να βρω ένα μέρος…Εκεί θα ρίξω την πετονιά μου». 

 

β) « – ήταν ένα πλάτωμα του ποταμού σαν μια μικρή ήσυχη λεκάνη – μ’ ένα γαλάζιο χρώμα που θύμιζε 

λίμνη στα βουνά». Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε ένα εκφραστικό μέσο και να εξηγήσετε τι 

πετυχαίνει με αυτό ο αφηγητής 

«σαν μια μικρή ήσυχη λεκάνη»: Το εκφραστικό μέσο που χρησιμοποιείται είναι η παρομοίωση. Ο 

αφηγητής αποτυπώνει το μικρό μέγεθος της λίμνης την οποία εντόπισε ο ήρωας. 

 

Β3. Ποιες σκέψεις και συναισθήματα σας προκαλεί η περιπέτεια του Μαρκοβάλντο; Να αναπτύξετε την 

απάντησή σας σ’ ένα κείμενο 100–150 λέξεων. 

Ο Μαρκοβάλντο είναι ένας άνθρωπος που αγαπά την οικογένειά του και θέλει το καλύτερο για αυτή («στο 

να προσφέρω…κερδοσκόπων»). Η στάση του αυτή συγκινεί, γιατί δείχνει πως νοιάζεται πραγματικά. Το 

γεγονός ότι αποφασισμένος μπαίνει σε όλη αυτή τη διαδικασία για να βρει τη λίμνη με τα «αληθινά 

ψάρια» με στενοχωρεί, γιατί το αποτέλεσμα ήταν μάταιο. Τα ψάρια είχαν δηλητηριαστεί από το 

εργοστάσιο χρωμάτων. Έτσι όχι μόνο δεν κάλυψε την ανάγκη της οικογένειας του, αλλά παραλίγο να θέσει 

σε κίνδυνο την υγεία των μελών της. Το εργοστάσιο της ιστορίας και η μόλυνση που προκαλεί αποδεικνύει 

ότι ο άνθρωπος μπροστά στο κέρδος δεν λαμβάνει υπόψη του τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για το καλό 

όλων μας πρέπει να αλλάξουμε στάση. Πρέπει να εφαρμόσουμε το μοντέλο της Βιώσιμης Ανάπτυξης που 

σέβεται το περιβάλλον και τον άνθρωπο.  

  

 

 

     

 

 


