
 

Απαντήσεις   ΕΠΑΛ 

Μη λογοτεχνικό 

1η Δραστηριότητα 

Α1. 

Ο αρθρογράφος αφορμάται  από την Παγκόσμια Ημέρα Νερού για να 

καταδείξει την αξία του υδάτινου στοιχείου. Αποτελεί μία σημαντική 

υπενθύμιση μέσα σε έναν κόσμο στον οποίο άνθρωποι περπατούν 

χιλιόμετρα για να φτάσουν σε πόσιμο νερό, αναγκάζονται να 

εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ή πεθαίνουν από ασθένειες προερχόμενες 

από τη μόλυνση τoυ. Το νερό αποτελεί βασικό οργανικό στοιχείο και γι 

αυτό οφείλει ο άνθρωπος να δράσει άμεσα προκειμένου να αποτρέψει 

την προελαύνουσα, παγκόσμια λειψυδρία. 

2η  Δραστηριότητα 

Α2. 

«Σώσε το νερό… Σώσε τη Ζωή!» 

Το νερό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ζωή, όπως δηλώνεται και στο 

κείμενο. Ο συγκεκριμένος τίτλος ευαισθητοποιεί τον αναγνώστη καθώς 

με τη χρήση του β΄ προσώπου αλλά και της προστακτικής τον ωθεί να 

αναλάβει άμεσα δράση για την αποτροπή της λειψυδρίας. Έτσι, δίνει ένα 

άμεσο και ηχηρό μήνυμα στον αναγνώστη. 

Α3.  

Ο αρθρογράφος επιλέγει να χρησιμοποιήσει το α΄ πληθυντικό πρόσωπο 

προκειμένου να δημιουργήσει την αίσθηση της συλλογικότητας, 

καθιστώντας τον εαυτό του συμμέτοχο, κοινωνό στο οικουμενικό αυτό 

πρόβλημα  αλλά και στην άμεση ανάγκη επίλυσής του. Έτσι, με 

οικειότητα και  αμεσότητα γίνεται φανερό πως απαιτείται συλλογική 

κινητοποίηση. 

Α4. 

Διεθνής= παγκόσμια, οικουμενική 



 

Ταλαιπωρημένες= βασανισμένες 

Εστίες= σπίτια, πατρίδες 

Κρούουν= χτυπούν 

Μόλυνση= ρύπανση 

Επιδεινώσουν= χειροτερεύσουν 

 

3η Δραστηριότητα 

Αγαπητοί συμμαθητές και συμμαθήτριες,  

δράττομαι της ευκαιρίας ενός άρθρου που διάβασα πρόσφατα και εξαίρει 

τη σημασία του νερού στην επιβίωση να σας εκφράσω τους 

προβληματισμούς μου σχετικά με τους φόβους της  λειψυδρίας. Άμεσα ο 

σύγχρονος άνθρωπος οφείλει να ενημερωθεί προκειμένου να πάρει τα 

απαραίτητα μέτρα ώστε να προστατευτεί το υδάτινο στοιχείο. 

Κύριο Μέρος 

➢ Εξοικονόμηση νερού στις καθημερινές λειτουργίες- Χρήση του με 

σύνεση. 

➢ Κλείνουμε την βρύση σε όλες τις δραστηριότητες για να μην ρέει 

ανεξέλεγκτα. 

➢ Αξιοποιούμε το χρησιμοποιημένο νερό και σε δευτερεύουσες 

χρήσεις. 

➢ Φροντίζουμε να μην μολύνονται οι θάλασσες και τα ποτάμια μέσω 

ακτιβισμού και εθελοντικών δράσεων. Οι νέοι μπορούν να 

συμμετέχουν σε εθελοντικές οργανώσεις. 

➢ Σχολείο: ενημερώσεις, παρουσιάσεις, διοργάνωση ημερίδων και 

σεμιναρίων προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενημέρωση. 

➢ ΜΜΕ: κοινωνικές διαφημίσεις με σκοπό την ευαισθητοποίηση του  

κοινού. 

➢ Διαμαρτυρία  μέσω καταγγελιών και συμμετοχής σε διαδηλώσεις  

εναντίον των βιομηχανικών μονάδων που μολύνουν με τις 

ενέργειές τους τούς υδάτινους πόρους. 



 

 

Επίλογος 

Καταληκτικά, είναι φανερό πως επαφίεται σε όλους εμάς η προστασία 

του υδάτινου στοιχείου προκειμένου να εξασφαλίσουμε και την δική μας 

επιβίωση. Ας δραστηριοποιηθούμε όλοι! 

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας 

 

Λογοτεχνικό κείμενο 

1η Δραστηριότητα 

Β1. 

Ο Μαρκοβάλντο ως σωστός οικογενειάρχης προβληματίζεται έντονα 

σχετικά με την ποιότητα τροφής, την οποία προσφέρει στην οικογένειά 

του αλλά και με την σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον. Καθώς είναι 

ενήμερος για τις δόλιες κινήσεις στην εμπορία τροφίμων με απώτερο 

σκοπό την κερδοσκοπία, προσπαθεί να παρέχει στην οικογένειά του 

τρόφιμα, που ο ίδιος θα εξασφαλίσει. Αναζητά, λοιπόν, υγιεινή τροφή 

στο ψάρεμα. Εξερευνά την περιοχή και βρίσκει τον καταλληλότερο τόπο. 

Ωστόσο, προς έντονη απογοήτευσή του συνειδητοποιεί πως ακόμα έτσι η 

τεχνολογία και η ρύπανση λειτουργούν  ανασταλτικά αφού το ποτάμι που  

επέλεξε για ψάρεμα μολύνεται από τα λύματα ενός εργοστασίου. 

2η Δραστηριότητα 

Β2. 

α) Περιγραφή: «Μία φορά χάθηκε … στα βουνά.» 

    Μονόλογος: «Όλες μου οι προσπάθειες … κερδοσκόπων.» 

    Διάλογος: «Έι, εσείς! ….κατάσχω.» 

β) «σαν μια μικρή ήσυχη λεκάνη»: Παρομοίωση 

Παρομοιάζει το πλάτωμα του ποταμού με μία λεκάνη για να αποδοθεί 

εναργέστερα και με σαφήνεια στον αναγνώστη η ηρεμία της περιοχής. Το 



 

κείμενο κερδίζει σε ζωντάνια και αμεσότητα, διεγείροντας το ενδιαφέρον 

του αναγνώστη. 

3η Δραστηριότητα 

Β3. 

Ο Μαρκοβάλντο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα ανθρώπου, ο οποίος 

επιζητά με κάθε δυνατό τρόπο το καλύτερο για την οικογένειά του. 

Επιδιώκει να εξασφαλίσει τροφή, αμόλυντη, αγνή, βιολογική θα λέγαμε 

με σύγχρονους όρους, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη για την 

οικογένειά του. Ενθουσιάζεται σαν μικρό παιδί όταν βρίσκει τον 

κατάλληλο χώρο και αυτό μας συγκινεί και μας παρασύρει στον 

ενθουσιασμό του. Ωστόσο, η εγωιστική του κίνηση να κρύψει τον χώρο 

αυτόν και η εξαπάτηση των φίλων του προκειμένου να τους αποσπάσει 

τα σύνεργα του ψαρέματος θεωρώ ότι αποκαλύπτει την ομοιότητά του με 

τον εγωκεντρικό, σύγχρονο άνθρωπο των πόλεων.  Τέλος, αυτό που με 

προβληματίζει και με θορυβεί περισσότερο είναι η έκταση που έχει λάβει 

η μόλυνση  του φυσικού περιβάλλοντος. 

 

 

 


