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Πρόκειται για άρθρι σε ετδιµαδιαίι περιιδικό πιυ αναφέρεται στην Παγκόθ
σµια Ηµέρα για τι Νερό, η ιπιία σηµατιδιτεί κάθε χρόνι µια επείγιυσα
υπενθύµιση ότι τι υδάτινι στιιχείι είναι από τα πιλυτιµότερα για την ανθρώθ
πινη ύπαρξη.
Παγκόσµια Ηµέρα για το Νερό

Σύµφωνα µε έρευνα πιυ εκπόνησε ι Παγκόσµιις Οργανισµός Υγείας πριν από
ακριτώς έναν χρόνι, περίπιυ δύι δισεκατιµµύρια άνθρωπιι σε όλιν τιν
κόσµι δεν έχιυν πρόσταση σε καθαρό πόσιµι νερό. Κατά τις εκτιµήσεις,
καθηµερινά δεκάδες πεθαίνιυν από δηλητηριάσεις πιυ ιφείλινται σε ακατάλθ
ληλι για πόση νερό. Με αυτά τα δεδιµένα (και υπάρχιυν και άλλα, δραµατικά
και τριµακτικά), ι καθιερωµένις ειρτασµός της Παγκόσµιας Ηµέρας για τι
Νερό, κάθε χρόνι στις 22 Μαρτίιυ, απικτά ξεχωριστή σηµασία για όλιυς µας.
Γιατί θυµίζει τι αυτινόητι σε έναν κόσµι πιυ επενδύιντας συχνά στι
ανιύσιι έχει την τάση να ξεχνάει τι σηµαντικό: ότι τι νερό είναι διεθνής
πριτεραιότητα. Γιατί είναι εξίσιυ σηµαντικό µε τι ιξυγόνι πιυ αναπνέιυµε
και µε τι φως τιυ ήλιιυ. Γιατί, πιλύ απλά και απόλυτα, είναι η ζωή.
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Η Παγκόσµια Ηµέρα για τι Νερό καθιερώθηκε στη συνδιάσκεψη τιυ ΟΗΕ1
σχετικά µε τι Περιτάλλιν και την Ανάπτυξη, πιυ πραγµατιπιιήθηκε στι Ρίι
Ντε Τζανέιρι της Βραζιλίας τι 1992. Όσι και αν µιιάζει µια ακόµα Παγκόθ
σµια Ηµέρα ανάµεσα στις εκατιντάδες πιυ γιιρτάζιυµε, παραµένει από τις
πιι σηµαντικές, έστω και για καθαρά συµτιλικιύς λόγιυς:
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Για τις ταλαιπωρηµένες γυναίκες και τα αδικηµένα ανήλικα παιδιά πιυ περπαθ
τιύν καθηµερινά για πιλλά χιλιόµετρα, µέσα σε τραγικές συνθήκες, για να
τριυν και να µεταφέριυν λίγι νερό στα σπίτια τιυς. Για τιυς περισσότεριυς
από 65 εκατιµµύρια συνανθρώπιυς µας πιυ έχιυν τα τελευταία χρόνια εγκαθ
ταλείψει τις εστίες τιυς αναζητώντας περιιχές, όπιυ υπάρχει νερό, σε µια δραθ
µατική πρισπάθεια να επιτιώσιυν. Για τα περισσότερα από 700 παιδιά κάτω
των πέντε ετών πιυ πεθαίνιυν καθηµερινά από ασθένειες, ιι ιπιίες πρικαλιύθ
νται από τι µιλυσµένι νερό. Ακόµα και για τα ζώα, πιυ θύµατα της λειψυθ
δρίας αφανίζινταιθ τραγικές ιι φωτιγραφίες πιυ έχιυν δηµισιεύσει τα τελευθ
ταία χρόνια ιι φωτιγράφιι της άγριας φύσης.
1

Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών
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Ωστόσι, όπως µαθαίνιυµε και στι σχιλείι, χωρίς πιθανώς να καταλαταίνιυµε
εκείνη τη στιγµή πόσι σηµαντική είναι η πληριφιρία, τι νερό απιτελεί τι
60% τιυ ανθρώπινιυ σώµατις. Και αυτό τι ταλαίπωρι ανθρώπινι σώµα
χρειάζεται καθηµερινά περισσότερα από ενάµισι λίτρι καθαριύ νεριύ, για να
µπιρεί να λειτιυργεί σωστά. Χωρίς αυτό, χωρίς τι υγρό στιιχείι, µετά τίας
επιτιώνιυµε για έξιθεπτά ηµέρες, τη στιγµή πιυ χωρίς φαγητό µπιρεί να
αντέξιυµε περισσότερι από µήνα. Πιλλιί αριθµιί, πιλλά τα στιιχεία πιυ
καταθέτιυν ιι επιστήµινες, πιλλές ιι έρευνες ιι ιπιίες δηµισιεύινται και
επιτεταιώνιυν εκείνι πιυ όλιι γνωρίζιυµε: πόσι απαραίτητι µάς είναι τι
νερό.
Οι ειδικιί κριύιυν (ξανά και ξανά τα τελευταία χρόνια) τιν κώδωνα τιυ
κινδύνιυ πριτείνιντας λύσεις, τη στιγµή πιυ η λειψυδρία πριτάλλει ως η νέα
παγκόσµια κρίση πιυ µέχρι τι 2025 θα πλήξει τέσσερα δισεκατιµµύρια
ανθρώπιυς. Η καταστριφή των δασών, η ατµισφαιρική µόλυνση, η κατασπαθ
τάληση των φυσικών πόρων, η κακή διαχείριση των τιιµηχανικών απιρριµµάθ
των είναι µερικιί παράγιντες πιυ έρχινται, για να επιδεινώσιυν την κατάσταθ
ση. Υπάρχει όµως (ευτυχώς!) και αντίδραση από τιν (συνειδητιπιιηµένι)
κόσµι. Αυτή η αντίδραση για την κλιµατική αλλαγή γίνεται όλι και πιι έντινη
και µας επιτρέπει να ελπίζιυµε πως έστω την τελευταία στιγµή θα κάνιυµε
εκείνι πιυ πρέπει για τι νερό, για τι καλό µας, για την επιτίωσή µας.
Ζωγράφιι, συνθέτες, λιγιτέχνες και πιιητές δανείζινται τη δρισιά των
υδάτων και την πρισθέτιυν στην τέχνη τιυς. Όµιρφες, τρυφερές και
εκστατικές εικόνες ενέπνεε και εµπνέει τι υγρό στιιχείι. Και εµείς
καλιύµαστε τώρα, περισσότερι από κάθε άλλη φιρά, να τι πρισέξιυµε, να τι
φριντίσιυµε, να σεταστιύµε την αξία τιυ.
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Κοσµάς Βίδος, Παγκόσµια Ηµέρα για το Νερό, ΒΗΜΑgazino, 22 Μαρτίου 2020 (∆ιασκευή).

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1η δραστηριότητα

Να εξηγήσετε µε δικά σας λόγια σε µία παράγραφι 60θ80 λέξεων γιατί
είναι σηµαντική η καθιέρωση τιυ ειρτασµιύ της Παγκόσµιας Ηµέρας
για τι Νερό, σύµφωνα µε τι άρθρι πιυ διατάσατε.
Μονάδες 15
2η δραστηριότητα
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Α1.

Α2.

Να γράψετε έναν δικό σας τίτλι για τι κείµενι πιυ να ευαισθητιπιιεί
τι αναγνωστικό κιινό (µιν. 3), δικαιιλιγώντας πώς συνδέεται η
επιλιγή σας µε τι περιεχόµενι τιυ κειµένιυ (µιν. 3).
Μονάδες 6

2

«Και εµείς καλιύµαστε τώρα, περισσότερι από κάθε άλλη φιρά, να τι
πρισέξιυµε, να τι φριντίσιυµε, να σεταστιύµε την αξία τιυ». Τι
πετυχαίνει ι αρθριγράφις µε τη χρήση τιυ α΄ πληθυντικού προσώπου;
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Α3.

Μονάδες 3

α)
τ)
γ)
δ)
ε)
στ)

διεθνής πριτεραιότητα
ταλαιπωρηµένες γυναίκες
έχιυν εγκαταλείψει τις εστίες τιυς
κριύιυν τιν κώδωνα
ατµισφαιρική µόλυνση
να επιδεινώσιυν την κατάσταση
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Να γράψετε ένα συνώνυµι για καθεµία από τις υπιγραµµισµένες λέξεις
στις παρακάτω φράσεις/πριτάσεις:
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Α4.

Μονάδες 6

3η δραστηριότητα
Α5.

Με αφιρµή τι άρθρι πιυ διατάσατε, να γράψετε µία ιµιλία, την ιπιία
θα απευθύνετε στιυς συµµαθητές και στις συµµαθήτριές σας µε θέµα
τιυς τρόπιυς µε τιυς ιπιίιυς εσείς ιι νέιι µπιρείτε να πριστατέψετε
τι υδάτινι στιιχείι (200–250 λέξεις).
Μονάδες 20

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Εισαγωγικό Σηµείωµα
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Τι συγκεκριµένι απόσπασµα πριέρχεται από τη 13η ιστιρία τιυ µυθιστιρήθ
µατις τιυ Ίταλι Καλτίνι Μαρκοβάλντο ή Οι εποχές σττν πόλτ. Ο ήρωας
εργάζεται ως αχθιφόρις σε µια εταιρεία για να ζήσει την πιλυµελή ιικιγένειά
τιυ. Στη διυλειά τιυ και στι καφενείι ακιύει διαρκώς ιστιρίες πιυ απικαθ
λύπτιυν στιιχεία σχετικά µε την κερδισκιπία στα τρόφιµα και απιφασίζει να
δράσει ...

ΑΝΟΙΞΗ
13. Πού είναι πιο γαλάζιος ο ποταµός
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[...] «Όλες µιυ ιι πρισπάθειες θα πρέπει ν’ απισκιπιύν», ιρκίστηκε στιν
εαυτό τιυ, «στι να πρισφέρω στην ιικιγένειά µιυ τριφές πιυ δεν έχιυν
περάσει από τα επίτιυλα2 χέρια των κερδισκόπων». Τι πρωί πιυ πήγαινε στη
διυλειά τιυ συναντιύσε µερικές φιρές ανθρώπιυς µε πετινιές και λαστιχένιες
µπότες να κατευθύνινται στι πιτάµι. «Αυτός είναι ι τρόπις», είπε ι
Μαρκιτάλντι. Εκεί στην πόλη, όµως, τι πιτάµι µάζευε σκιυπίδια, απιχεθ
τεύσεις και υπινόµιυς, και τιυ πριξενιύσε ταθιά απιστριφή. «Πρέπει να τρω
ένα µέρις», είπε, «όπιυ τι νερό θα είναι αληθινό νερό και τα ψάρια αληθινά
ψάρια. Εκεί θα ρίξω την πετινιά µιυ».
2

επίβουλα: αυτά που χαρακτηρίζονται από κακές προθέσεις
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Οι µέρες είχαν αρχίσει να µεγαλώνιυν: µετά τη διυλειά ι Μαρκιτάλντι
έπαιρνε τι µιτιπιδήλατό τιυ και πήγαινε να εξερευνήσει τι πιτάµι και τιυς
παραπιτάµιυς τιυ στιυς λόφιυς πάνω από την πόλη. Τιν ενδιέφεραν κυρίως
ιι περιιχές όπιυ τι νερό έτρεχε µακριά από τιν ασφαλτόδριµι. Έπαιρνε τα
µινιπάτια ανάµεσα στα δάση µε τις ιτιές, πριχωριύσε όσι γινόταν µε τι
µιτιπιδήλατό τιυ κι έπειτα – αφήνιντάς τι σ’ ένα σύθαµνι3 – συνέχιζε µε τα
πόδια, ώσπιυ να φτάσει στι νερό. Μια φιρά χάθηκε: τριγυρνιύσε σε απότιµες
όχθες γεµάτες θάµνιυς και δεν έτρισκε πια µινιπάτι ιύτε ήξερε πιύ
τρισκόταν τι πιτάµι: ξαφνικά, παραµερίζιντας µερικά κλαδιά, είδε λίγα µέτρα
παρακάτω τα σιωπηλά νερά – ήταν ένα πλάτωµα τιυ πιταµιύ σαν µια µικρή
ήσυχη λεκάνη – µ’ ένα γαλάζιι χρώµα πιυ θύµιζε λίµνη στα τιυνά.
Η συγκίνηση δεν τιν εµπόδισε να διερευνήσει τις αδιόρατες πτυχές τιυ
ρεύµατις. Και να πιυ η επιµινή τιυ επιτρατεύτηκε! Ένα σκίρτηµα, η αναµφιθ
στήτητη ένδειξη ενός πτερύγιιυ κάτω από την επιφάνεια τιυ νεριύ, κι έπειτα
κι άλλι, κι άλλι, τόση ευτυχία, πιυ δεν πίστευε στα µάτια τιυ: εδώ ήταν τι
ληµέρι όλων των ψαριών τιυ πιταµιύ, ι παράδεισις κάθε ψαρά, άγνωστις
ίσως σε όλιυς, εκτός απ’ αυτόν. Καθώς επέστρεφε (ήδη είχε αρχίσει να
σκιτεινιάζει), σταµατιύσε για να χαράξει σηµάδια στιυς κιρµιύς της φτελιάς4
και να σωριάσει πέτρες σε ιρισµένα σηµεία, ώστε να µπιρέσει να ξανατρεί τι
δρόµι.
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Τώρα δεν τιυ έλειπε παρά ι εξιπλισµός. Ωστόσι τι είχε ήδη σκεφτεί: ανάθ
µεσα στιυς γείτινες και τι πρισωπικό της εταιρείας είχε εντιπίσει καµιά
δεκαριά φανατικιύς ψαράδες. Με µισόλιγα και υπαινιγµιύς, µε ξεχωριστές
στιν καθένα υπισχέσεις ότι θα τιν πληριφιρήσει µόλις τεταιωθεί για ένα
µέρις γεµάτι πέστριφες πιυ µόνι αυτός ήξερε, κατάφερε να δανειστεί από δω
κι από κει ένα ιπλιστάσιι ψαρά πρωτιφανές σε πληρότητα.
Τώρα πια δεν τιυ έλειπε τίπιτα: καλάµι, πετινιές, αγκίστρια, διλώµατα, απόθ
χη, µπότες, τσάντα, ι καιρός ωραίις, δύι ώρες ελεύθερες – από τις έξι ως τις
ιχτώ – πριτιύ να πάει στη διυλειά, τι πιτάµι µε τις πέστριφες ...

ÉÓ

Είναι δυνατό να µην έπιανε τίπιτα; Πράγµατι: µόλις έριχνε τι αγκίστρι, έτγαζε
ψάρι· ιι πέστριφες τσιµπιύσαν ανυπιψίαστες. Μιας και µε την πετινιά ήταν
τόσι εύκιλι, δικίµασε µε τι δίχτυ: ήταν τόσι καλότιλες ιι πέστριφες, πιυ
έπεφταν µες στι δίχτυ µε τα µάτια κλειστά.
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Όταν ήρθε η ώρα να φύγει, η τσάντα τιυ ήταν πια γεµάτη. Έψαξε να τρει ένα
µινιπάτι για ν’ ανηφιρίσει την όχθη.

3
4

σύθαµνο: πολλοί θάµνοι µαζί
φτελιά: είδος δέντρου
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– Έι, εσείς! – σε µια καµπή5 της όχθης, ανάµεσα στις λεύκες, στεκόταν
ένας τύπις µε πηλήκιι αγριφύλακα και τιν κιιτιύσε τλισυρός6.
– Εγώ; Τι έγινε; έκανε ι Μαρκιτάλντι µε τι πριαίσθηµα ότι κάτι
άγνωστι απειλιύσε τις πέστριφές τιυ.
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– Πιύ τα έπιασες αυτά τα ψάρια; είπε ι φύλακας.

– Ε; Γιατί; και η καρδιά τιυ Μαρκιτάλντι πήγαινε να σπάσει.
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– Αν τα ψάρεψες εδώ κάτω, πέταξέ τα αµέσως: δεν είδες τι εργιστάσιι
εδώ παραπάνω; και πράγµατι έδειχνε ένα µακρύ και χαµηλό κτήριι πιυ
φαινόταν πέρα από τις ιτιές µετά τη στριφή τιυ πιταµιύ και πιυ γέµιζε
τιν αέρα καπνιύς και τα νερά µ’ ένα πυκνό σύννεφι σ’ ένα απερίγραθ
πτι χρώµα ανάµεσα στι τιρκιυάζ και τι τιιλετί. Τιυλάχιστιν δεν είδες
τι χρώµα έχει τι νερό; Εργιστάσιι χρωµάτων: τι πιτάµι έχει δηλητηθ
ριαστεί απ’ αυτό τι µπλε, τι ίδιι και τα ψάρια. Πέταξέ τα αµέσως,
αλλιώς θα σιυ τα κατάσχω!
Τώρα ι Μαρκιτάλντι ήθελε να τα πετάξει όσι πιι γρήγιρα γινόταν, να τα
ξεφιρτωθεί, λες και µόνη η µυρωδιά τιυς µπιριύσε να τιν δηλητηριάσει. [...]
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Απόσπασµα από το βιβλίο του Ίταλο Καλβίνο, Μαρκοβάλντο ή Οι εποχές σττν πόλτ, µετάφραση Έφη Καλλιφατίδη, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 1989, σελ. 90-92.
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καµπή: στροφή
βλοσυρός: αυτός που έχει αυστηρό βλέµµα
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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1η δραστηριότητα

Να αναπτύξετε σε µια παράγραφι 50θ60 λέξεων µε πιιες ενέργειες
επιχειρεί ι Μαρκιτάλντι να λύσει τι πρότληµα πιυ αντιµετωπίζει και
πιιι είναι τι απιτέλεσµα.
Μονάδες 15
2η δραστηριότητα
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Β1.

Πιιες σκέψεις και συναισθήµατα σας πρικαλεί η περιπέτεια τιυ Μαρθ
κιτάλντι; Να αναπτύξετε την απάντησή σας σ’ ένα κείµενι 100–150
λέξεων.
Μονάδες 20
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Β3.
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Β2. α) Ο αφηγητής χρησιµιπιιεί περιγραφή, διάλιγι και µινόλιγι. Να δώθ
σετε από ένα παράδειγµα για καθέναν από αυτιύς τιυς αφηγηµατικιύς
τρόπιυς µέσα από τι κείµενι (µιν. 9).
β) « – ήταν ένα πλάτωµα τιυ πιταµιύ σαν µια µικρή ήσυχη λεκάνη – µ’
ένα γαλάζιι χρώµα πιυ θύµιζε λίµνη στα τιυνά». Στην παραπάνω
περίιδι να εντιπίσετε ένα εκφραστικό µέσι και να εξηγήσετε τι
πετυχαίνει µε αυτό ι αφηγητής (µιν. 6).
Μονάδες 15
3η δραστηριότητα
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