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Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α1. Η κακιζρωςθ του εορταςμοφ τθσ παγκόςμιασ Ημζρασ για το νερό είναι 

ςθμαντικι γιατί : 

 Υπενκυμίηει ότι το νερό είναι διεκνισ προτεραιότθτα είναι εξίςου ςθμαντικό 

με το οξυγόνο και το φωσ του θλίου, γιατί δίνει ηωι. 

 Είναι το βαςικό ςυςτατικό του ανκρωπινοφ ςϊματοσ και χωρίσ αυτό δεν 

μπορεί ο άνκρωποσ να επιβιϊςει 

 Ζχει ςυμβολικό χαρακτιρα, κακϊσ ευαιςκθτοποιεί τουσ ανκρϊπουσ, ϊςτε 

να προςζξουν, να φροντίςουν και να ςεβαςτοφν τθν αξία του. 

 

Α2. Τίτλοσ : «Για να μθν ποφμε το νερό…. Νεράκι» «ζνασ πολφτιμοσ κθςαυρόσ 

κινδυνεφει να χακεί….». Τονίηουμε τθν αξία του, αλλά κ το πρόβλθμα τθσ ζλλειψθσ 

του. 

 

Α3. Αϋ πλθκυντικό πρόςωπο: 

-  Αμεςότθτα, οικειότθτα, ηωντάνια. 

- Αποπνζει κακολικότθτα, ςυλλογικότθτα 

- Ο ςυντάκτθσ του κειμζνου ςυμμετζχει ςτο πρόβλθμα  

- Ταφτιςθ ςυντάκτθ – αναγνϊςτθ 

 

Α4. Συνϊνυμα : διεκνισ = Παγκόςμια, ταλαιπωρθμζνεσ = εξουκενωμζνεσ 

,βαςανιςμζνεσ, εςτίεσ = ςπίτια, κροφουν = χτυποφν, μόλυνςθ = ρφπανςθ , 

επιδείνωςθ = χειροτερζψουν  

εςτίεσ = ςπίτια, κατοικίεσ  

κροφουν = χτυποφν 

μόλυνςθ = ρφπανςθ 

επιδεινϊςουν = χειροτερζψουν  



Α5. 

Ομιλία 

Δέκτεσ: ςυμμακθτζσ  

Ζητοφμενο: Πωσ οι νζοι μποροφν να προςτατζψουν το υδάτινο ςτοιχείο  

Προςφώνηςη: Αγαπθτοί ςυμμακθτζσ  

Πρόλογοσ: Με αφορμι το άρκρο και τθν παγκόςμια θμζρα για το νερό, αποφάςιςα 

να ςασ εκφράςω τισ ςκζψεισ και τουσ προβλθματιςμοφσ μου για το παγκόςμιο 

πρόβλθμα τθσ λειψυδρίασ. Αναφορά ςτθν αξία του νεροφ. 

Κυρίωσ θέμα (προτάςεισ): -Εξοικονόμθςθ του νεροφ κατά τισ κακθμερινζσ μασ 

δραςτθριότθτεσ (π.χ. κλείνουμε τθ βρφςθ, όταν πλζνουμε τα χζρια μασ), αλλά και 

ενθμερϊνουμε τθν οικογζνεια και τουσ φίλουσ για παρόμοιεσ ενζργειεσ.  

- Ανακφκλωςθ, ϊςτε να μθν καταλιγουν τα ςκουπίδια ςε κάλαςςεσ και λίμνεσ. 

- Ενθμζρωςθ και περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ, ϊςτε να αποκτθκεί οικολογικι 

ςυνείδθςθ. 

-Συμμετοχι ςε περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ, εκελοντικι προςφορά, ατομικι 

πρωτοβουλία.  

Επίλογοσ: Ευχι ελπίδα για τθν προςταςία του νεροφ. 

Αποφώνηςη 

 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Β1. Ο Μακροβάλντο προςπακεί να εξαςφαλίςει για τθν οικογζνεια του τρόφιμα, τα 

οποία δεν κα προζρχονται από χζρια κερδοςκόπων. Γι’ αυτό το λόγο προςπακεί να 

εντοπίςει ζνα ςθμείο με κακαρό νερό, το οποίο δεν κα είναι μολυςμζνο από αςτικά 

απόβλθτα, ϊςτε να ψαρζψει. Μετά από επίμονεσ προςπάκειεσ , τα καταφζρνει, 

όπωσ τουλάχιςτον νομίηει, όμωσ τοπικοί αγροφφλακεσ τον ςταμάτθςαν 

επιςθμαίνοντασ του ότι και ςε εκείνο το ςθμείο το νερό ιταν μολυςμζνο από ζνα 

εργοςτάςιο.  

Β2. α) Περιγραφι: «ανκρϊπουσ με πετονιζσ και λαςτιχζνιεσ μπότεσ» / «ςιωπθλά 

νερά μ’ ζνα γαλάηιο χρϊμα ... βουνά». 

Διάλογοσ: «Ζι, εςείσ! ... κα ςου τα κατάςχω». 

Μονόλογοσ: «Όλεσ μου οι προςπάκειεσ ... να προςφζρω ςτθν οικογζνεια μου». 

β) Παρομοίωςθ:  α’ ςκζλοσ: πλάτωμα του ποταμοφ 



                                β’ ςκζλοσ: μικρι ιςυχθ λεκάνθ 

                               (ενδεικτικι θ χριςθ του «ςαν») 

Στόχοσ αφθγθτι: αμεςότθτα, ηωντάνια, παραςτατικότθτα. Προςπακεί με τον 

παραλλθλιςμό των δφο εννοιϊν να εξθγιςει ςτον αναγνϊςτθ αυτό που κζλει με πιο 

εφλθπτο τρόπο. 

Β3. - Συγκίνθςθ από τθν προςπάκεια ενόσ ανκρϊπου να εξαςφαλίςει μόνοσ του τθν 

τροφι για τθν οικογζνειά του. 

- Θαυμαςμόσ για τισ επίμονεσ προςπάκειεσ του και τθν προςιλωςθ ςτο ςτόχο. 

- Θυμόσ και απογοιτευςθ για τθν ζκβαςθ τθσ ιςτορίασ, κακϊσ ςυνειδθτοποιοφμε 

πωσ ο πλανιτθσ μασ ζχει υποςτεί τεράςτια καταςτροφι και αυτό επθρεάηει όλουσ 

μασ άμεςα. 

- Προβλθματιςμόσ για τισ ενζργειεσ των ανκρϊπων και για το πϊσ μπορεί να 

αντιμετωπιςτεί θ οικολογικι καταςτροφι.  

 


