
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΕΠΑΛ) 

 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α1. Η καθιέρωση εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας για το Νερό λειτουργεί ως αναγκαία 

υπενθύμιση της ιδιαίτερης αξίας του για τον άνθρωπο και τον πλανήτη, καθώς η μόλυνσή του 

ή η έλλειψή του, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, θα οδηγήσει σύντομα σε 

παγκόσμια κρίση.  Εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο ήδη πλήττονται από λειψυδρία, ενώ 

απειλείται όλη η ανθρωπότητα από την μόλυνση των υδάτων και την κλιματική αλλαγή. Με 

αφορμή αυτή τη μέρα καλούμαστε να αναλάβουμε δράση ώστε να προλάβουμε τις αρνητικές 

εξελίξεις.   

Α2. Τίτλος : «Προστατέψτε το νερό!». 

Ο τίτλος συνδέεται με την ανάγκη συνειδητοποίησης του κινδύνου που ελλοχεύει για όλους 

μας αν δεν αναλάβουμε δράση, ώστε να εξασφαλιστεί αυτό το αναντικατάστατο αγαθό και μαζί 

η βιωσιμότητα του πλανήτη. Γι’ αυτό επιλέχθηκε η χρήση  του β πληθυντικού προσώπου 

(ευαισθητοποίηση του κοινού), της προστακτικής έγκλισης ( παράκληση – προσταγή) και του 

θαυμαστικού ( έμφαση). 

Α3. Με τη χρήση του α΄ πληθυντικού προσώπου προσδίδεται αμεσότητα στο λόγο, 

δημιουργείται κλίμα οικειότητας ανάμεσα στον αρθρογράφο και τους αναγνώστες, 

υποδηλώνεται συλλογικότητα (ο αρθρογράφος είναι ένας από εμάς), συνευθύνη και συνιστάται 

η συμμετοχή όλων στην αντιμετώπιση του προβλήματος  

Α4. 

α. διεθνής : παγκόσμια  

β. ταλαιπωρημένες : καταπονημένες/βασανισμένες/εξουθενωμένες 

γ. εστίες : σπίτια/κατοικίες 

δ. κρούουν: χτυπούν 

ε. μόλυνση: ρύπανση 

στ. επιδεινώσουν: χειροτερεύσουν/οξύνουν 

 

Α5.  

Επικοινωνιακό πλαίσιο : Ομιλία ( Προσφώνηση, αποφώνηση, χρήση τρίτου προσώπου – 

επιχειρηματολογία, β πληθυντικού – αποστροφή στο ακροατήριο, α ενικού – προσωπικά 

βιώματα). 

Προσφώνηση : Φίλες και φίλοι, συμμαθητές και συμμαθήτριες, 

Πρόλογος : Αναφορά στην αφορμή της εκδήλωσης και στα θέματα που θα αναλυθούν. 
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Κύριο μέρος :  Τρόποι προστασίας του υδάτινου στοιχείου από τους νέους: 

• Ενημέρωση ώστε να αντιληφθούν οι ίδιοι πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα και να 

αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί (προσπάθεια αλλαγής των καθημερινών 

συνηθειών στην κατανάλωση νερού με ελεγχόμενη χρήση του – αποφυγή σπατάλης – 

ανακύκλωση). 

• Συμμετοχή σε δράσεις εθελοντικές ( καθαρισμός λιμνών, ποταμών και παραλιών). 

• Διοργάνωση ημερίδων (ενημέρωση του κοινού → διαμόρφωση οικολογικής 

συνείδησης). 

• Συμμετοχή σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την ρύπανση των υδάτινων πόρων και την 

ιδιωτικοποίησή τους και απαίτηση επιβολής αυστηρών κυρώσεων για τους παραβάτες. 

• Αναζήτηση και πρόταση βιώσιμων λύσεων με σκοπό την προστασία του 

αναντικατάστατου αυτού αγαθού. 

 

Επίλογος: Ανάληψη ευθύνης από όλους τους νέους. Τα λόγια σταματούν εδώ. Είναι η στιγμή 

της δράσης.  

Αποφώνηση 

Ευχαριστώ για το χρόνο σας  

 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Β1. Ο Μαρκοβάλντο προσπαθώντας να εξασφαλίσει καθαρή τροφή για την οικογένειά του, 

αναζητά ακούραστα ένα σημείο του ποταμού, μακριά από το δρόμο, με «αληθινά ψάρια». 

Τυχαία ανακαλύπτει ένα φυσικό πλάτωμα και αφήνει σημάδια για να το ξαναβρεί. Έπειτα, 

συγκεντρώνει από γνωστούς του τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ωστόσο, μετὰ από μία καλή ψαριά 

πληροφορείται από τον αγροφύλακα πως το ποτάμι και τα ψάρια είναι μολυσμένα από τα 

λύματα του παρακείμενου εργοστασίου χρωμάτων. 

Β2. 

α. Περιγραφή: «…είδε λίγα μέτρα …στα βουνά» 

 

            Διάλογος: «- Έι εσείς… θα σου τα κατάσχω!» 

 Μονόλογος: « Όλες μου οι προσπάθειες θα πρέπει να αποσκοπούν….των 

κερδοσκόπων». 

β. Το εκφραστικό μέσο που χρησιμοποιείται είναι η παρομοίωση (« σαν μια μικρή ήσυχη 

λεκάνη» ή « που θύμιζε λίμνη στα βουνά»).  

 

Ο παραλληλισμός του πλατώματος του ποταμού με μια μικρή ήσυχη λεκάνη βοηθά τον 

αναγνώστη να κατανοήσει με παραστατικότητα την ακινησία του νερού και την ηρεμία του 

φυσικού αυτού τοπίου. Η παρομοίωση προσδίδει γλαφυρότητα, αμεσότητα και πυκνότητα στο 

λόγο.  
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Β3. Ο Μαρκοβάλντο είναι ένας άνθρωπος που αγωνίζεται να προσφέρει στην πολυμελή 

οικογένειά του υγιεινές τροφές, παρά τις περιορισμένες οικονομικές του δυνατότητες. Κερδίζει 

την συμπάθειά μας με την αποστροφή του προς τους κερδοσκόπους και μας συγκινεί με την 

ακούραστη προσπάθεια που καταβάλλει για να ξεπεράσει τα εμπόδια. Συμμετέχουμε στη χαρά 

του τη στιγμή που αντικρύζει το πλάτωμα του ποταμού, καθώς νοιώθει ότι επιβραβεύεται η 

επιμονή του. Έπειτα, θαυμάζουμε τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζει από γνωστούς και 

φίλους τον απαραίτητο εξοπλισμό για το ψάρεμα. Ωστόσο, το αποτέλεσμα της προσπάθειάς 

του προκαλεί συναισθήματα συμπόνοιας και λύπης, αφού μέσα στον ενθουσιασμό και την 

αφέλειά του δεν αντιλαμβάνεται πως ψαρεύει σε μολυσμένα νερά.  Με την ανάγνωση του 

παθήματος του Μαρκοβάλντο, συνειδητοποιούμε για άλλη μία φορά και με πιο παραστατικό 

τρόπο, πόσο δύσκολο είναι για τον σύγχρονο κάτοικο της πόλης να εξασφαλίσει υγιεινές 

τροφές και να ελέγξει αποτελεσματικά την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών. Πολλές 

φορές κοπιάζουμε ελπίζοντας πως θα τα καταφέρουμε, αλλά τα αποτελέσματα μας 

απογοητεύουν. Ωστόσο αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μας αποθαρρύνει.   

 

Επιμέλεια απαντήσεων 

ΜΑΡΙΑ ΣΙΨΑ  

    


