Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Α1. ∆ιαβάζοντας το παραπάνω άρθρο κατανοούµε τη σηµασία της καθιέρωσης του
εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας για το νερό. Πιο συγκεκριµένα, η ηµέρα αυτή
υπενθυµίζει ότι το νερό αποτελεί προτεραιότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και είναι αντίστοιχης
αξίας µε το οξυγόνο και τον ήλιο, άρα απόλυτα συνυφασµένο µε τη ζωή. Επιπλέον, είναι
σηµαντική και λόγω της σηµειολογίας της, καθώς παραπέµπει σε όλους όσοι αντιµετωπίζουν
δυσχέρειες προκειµένου να βρουν νερό όπως και στους ανθρώπους αλλά και στα ζώα που
πεθαίνουν είτε από µολυσµένο νερό είτε λόγω της έλλειψής του.

2η δραστηριότητα

Α2. «Θα πούµε το νερόύνεράκι»: Ο τίτλος είναι δηλωτικός του περιεχοµένου του κειµένου,
καθώς προβάλλεται ο κίνδυνος της λειψυδρίας, της έλλειψης πόσιµου νερού λόγω της
γενικότερης παγκόσµιας κρίσης. Αποτελέσµατα ερευνών καταδεικνύουν το τεράστιο
πρόβληµα πρόσβασης σε καθαρό νερό αλλά και τη διεθνή προτεραιότητά του.
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«Ύδωρ: ‘ανάσα’ για τον άνθρωπο»: Ο τίτλος σχετίζεται µε το περιεχόµενο του κειµένου,
καθώς ο συγγραφέας αναφέρεται σε οµάδες ανθρώπων (γυναίκες, παιδιά), που πλήττονται
από το πρόβληµα της έλλειψης νερού, αλλά και στις συνέπειες στα ζώα. Έρευνες
επιστηµόνων επιβεβαιώνουν πόσο απαραίτητο είναι το νερό στη ζωή µας.
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Α3. Με τη χρήση του α΄ πληθυντικού προσώπου ο συγγραφέας εντάσσει τον εαυτό του σε
ένα γενικότερο σύνολο ανθρώπων και ο λόγος του αποκτά καθολικότητα και πειστικότητα.
Ταυτόχρονα, και ο αναγνώστης αντιλαµβάνεται την έννοια της συλλογικής ευθύνης,
προβληµατίζεται και, κατ’ επέκταση, αναλαµβάνει δράση. Τέλος, προσδίδεται ζωντάνια,
αµεσότητα, παραστατικότητα και οικειότητα σε µία προσπάθεια, αρχικά, ευαισθητοποίησης
και περαιτέρω δραστηριοποίησης για τη διαφύλαξη των υδάτινων πόρων.
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Α4.
α) καθολική, παγκόσµια
β) βασανισµένες
γ) κατοικίες
δ) χτυπούν
ε) ρύπανση
στ) χειροτερεύσουν
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Α5.

Επικοινωνιακό πλαίσιο: οµιλία προς τους συµµαθητές και συµµαθήτριες
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Αφορµή: το άρθρο του Κοσµά Βίδου για την Παγκόσµια Ηµέρα για το Νερό
Ύφος: οικείο, µε στοιχεία προφορικότητας

Ρηµατικά πρόσωπα: α΄ ενικό – πληθυντικό, β΄ πληθυντικό, γ΄ ενικό – πληθυντικό
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Στόχος: να καταθέσετε προτάσεις για την προστασία του υδάτινου στοιχείου
Τρόποι πειθούς: επίκληση τόσο στη λογική όσο και στο συναίσθηµα

Προσφώνηση: συµµαθητές και συµµαθήτριες,

Πρόλογος: αναφορά στο άρθρο που διαβάσατε για την ανάγκη προστασίας των υδάτινων
πόρων. Σύντοµη περιγραφή του ζητήµατος, για να αντιληφθούν οι µαθητές το µέγεθος της
καταστροφής και την ανάγκη να ακολουθήσουν την πρέπουσα συµπεριφορά για την
αντιµετώπιση του προβλήµατος.

Κύριο µέρος

Τρόποι προστασίας του υδάτινου στοιχείου
∆ράσεις για την εξοικονόµηση του νερού
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Κλείνουµε τη βρύση, όταν πλένουµε τα χέρια µας, τα δόντια µας.
Προτιµούµε το ντους από τη γεµάτη µπανιέρα.
Πλένουµε φρούτα και λαχανικά σε λεκάνη και όχι κάτω από τη βρύση. Το νερό που
περισσεύει το χρησιµοποιούµε για το πότισµα των λουλουδιών.
Χρησιµοποιούµε βρόχινο νερό για το πλύσιµο εξωτερικών χώρων.
Χρησιµοποιούµε το νερό από τα κλιµατιστικά για την καθαριότητα των εξωτερικών
χώρων.
Βοηθούµε στο πλύσιµο του αυτοκινήτου τους γονείς µας, προσέχοντας να µην τρέχει το
νερό διαρκώς.
Ελέγχουµε και ενηµερώνουµε τους καθηγητές µας για πιθανές διαρροές νερού στις
τουαλέτες του σχολείου ή στις βρύσες του προαυλίου.
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∆ράσεις για την προστασία των υδάτινων πόρων




∆εν πετάµε πλαστικά µπουκάλια και άλλα αντικείµενα στις θάλασσες, ποτάµια, λίµνες.
Αποφεύγουµε την υπερβολική χρήση χηµικών, απορρυπαντικών, οργανικών λαδιών που
καταλήγουν, µέσω των αποχετεύσεων, στη θάλασσα.
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Εθελοντικές δράσεις που αποσκοπούν τόσο στην προστασία και καθαρισµό ακτών.
Ενηµέρωση των συµµαθητών, µέσω ηµερίδων και εκδηλώσεων, για το πρόβληµα και
τους δυνατούς τρόπους αντιµετώπισής του.
∆ηµιουργία αφισών και φυλλαδίων για την ενηµέρωση των πολιτών στα όρια του ∆ήµου
µας.
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Επίλογος: υπενθύµιση του προβλήµατος και ευχή – προτροπή να κινητοποιηθούν οι
συµµαθητές για την ταχύτατη ανάληψη δράσεων.

1η δραστηριότητα
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Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Β1. Ο ήρωας προσπαθεί να βρει ένα µέρος αµόλυντο, για να ψαρέψει, ώστε να εξασφαλίσει
την τροφή του. Στην αναζήτηση αυτή εξερευνούσε την ευρύτερη περιοχή του ποταµού, µέχρι
να βρει την ιδανική τοποθεσία. Όταν οι επίµοχθες ενέργειές του απέδωσαν, µε
ευρηµατικότητα σηµάδεψε τα δέντρα, για να ξαναβρεί την πορεία του. Καθώς δεν είχε τον
απαραίτητο εξοπλισµό αλιείας, υποσχέθηκε στους γνωστούς του ότι θα µοιραστεί µαζί τους
τον παράδεισό του, µε την προϋπόθεση ότι θα του δανείσουν τα σύνεργά τους. Με τις
κατάλληλες πετονιές έπιασε πάρα πολλά ψάρια κα η χαρά του ήταν απερίγραπτη. Η
µαταίωση, όµως, ήρθε γρήγορα µε την ενηµέρωση από τον αγροφύλακα ότι το ποτάµι σε
εκείνο το σηµείο ήταν µολυσµένο.
Β2. α)
Περιγραφή: «τριγυρνούσε σε απότοµες όχθες γεµάτες θάµνους», «ένα µακρύ και χαµηλό
κτήριο που φαινόταν πέρα από τις ιτιές µετά τη στροφή του ποταµού και που γέµιζε τον αέρα
καπνούς και τα νερά µ’ ένα πυκνό σύννεφο σ’ ένα απερίγραπτο χρώµα ανάµεσα στο
τιρκουάζ και το βιολετί. Τουλάχιστον δεν είδες -τι χρώµα έχει το νερό;»
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∆ιάλογος: « – Έι, εσείς! – σε µια καµπή της όχθης, ανάµεσα στις λεύκες, στεκόταν ένας
τύπος µε πηλήκιο αγροφύλακα και τον κοιτούσε βλοσυρός.
– Εγώ; Τι έγινε; έκανε ο Μαρκοβάλντο µε το προαίσθηµα ότι κάτι άγνωστο απειλούσε τις
πέστροφές του.
– Πού τα έπιασες αυτά τα ψάρια; είπε ο φύλακας.
– Ε; Γιατί; και η καρδιά του Μαρκοβάλντο πήγαινε να σπάσει.»
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Μονόλογος: «Όλες µου οι προσπάθειες θα πρέπει ν’ αποσκοπούν στο να προσφέρω στην
οικογένειά µου τροφές που δεν έχουν περάσει από τα επίβουλα χέρια των κερδοσκόπων»,
«Πρέπει να βρω ένα µέρος», είπε, «όπου το νερό θα είναι αληθινό νερό και τα ψάρια αληθινά
ψάρια. Εκεί θα ρίξω την πετονιά µου».
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Β2. β) Παροµοίωση «σαν µια µικρή ήσυχη λεκάνη»
- Λυρισµός, ηρεµία ψυχής, γαλήνη
- Εικονοπλασία
- Αντίθεση µε την εικόνα του ποταµού µέσα στην πόλη
- Παραστατικότητα
Εναλλακτικά :
- µεταφορική εικόνα «ήταν ένα πλάτωµα του ποταµού σαν µια µικρή ήσυχη
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λεκάνη – µ’ ένα γαλάζιο χρώµα που θύµιζε λίµνη στα βουνά.
- παροµοίωση «που θύµιζε λίµνη στα βουνά»
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Β3.
Η απάντηση είναι υποκειµενική και εξαρτάται από την προσωπική πρόσληψη του κάθε
αναγνώστη.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:
Σκέψεις:
- Προβληµατισµός του αναγνώστη για την ανεξέλεγκτη καταστροφή του φυσικού τοπίου.
∆εν υπάρχει κανένα κοµµάτι που να είναι αµόλυντο.
- Προκύπτει στον αναγνώστη το ερώτηµα αν ο άνθρωπος µπορεί να έχει στοιχειώδη
αυτάρκεια χωρίς να συµµετέχει στο παιχνίδι της κερδοσκοπίας και της αφαίµαξης της
φύσης.
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Συναισθήµατα
- Θλίψη για την απογοήτευση του ήρωα λόγω της απότοµης µαταίωσης της επιθυµίας του.
- Αγωνία για το αν θα πετύχει το σκοπό του
- Θαυµασµό για την επιµονή του
- Συµπόνοια , κατανόηση, συµπάθεια καθώς ο ήρωας έχει µια δοµηµένη επιθυµία την
οποία προσπαθεί να πραγµατοποιήσει µε πολύ κόπο
- Οργή για την αλόγιστη καταστροφή του περιβάλλοντος.
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