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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΑΛ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1
η
 δραστηριότητα 

Α1. 

Θεματικό κέντρο: πολύ μεγάλος ο αριθμός ανθρώπων σε παγκόσμια 

κλίμακα που δεν έχουν πρόσβαση στους υδάτινους πόρους. 

Θεματικοί άξονες 

 Νερό: διεθνής προτεραιότητα από την στιγμή που αποτελεί την ίδια τη 

ζωή 

 Παιδιά και γυναίκες δυσκολεύονται καθημερινά να βρουν νερό 

 Η παιδική θνησιμότητα αυξάνεται εξαιτίας της μόλυνσής του 

 Πολλά ζώα πεθαίνουν από λειψυδρία 

 Αναμένεται παγκόσμια κρίση εξαιτίας της ελάττωσης των πόσιμων 

υδάτινων πόρων 

 Πρέπει το νερό να προστατευτεί γιατί είναι απαραίτητο στοιχείο για τη 

ζωή και την τέχνη 

 

2
η
 δραστηριότητα 

Α2 

Τίτλος: «Να σώσουμε τώρα το… νερό μας!» 

Σε όλο το κείμενο γίνεται αναφορά στους λόγους που επιβάλλουν την 

ανάληψη κατάλληλων μέτρων προκειμένου να προστατεύσουμε τους 

υδάτινους πόρους (χρήση υποτακτικής, αποσιωπητικά, θαυμαστικό) 

 

Α3 

Αμεσότητα με τον αναγνώστη- κλίμα επικοινωνίας μεταξύ πομπού και 

δέκτη- ζωντάνια, παραστατικότητα, καθολικότητα- θέμα που μας αφορά 

όλους 

 

Α4 

α) οικουμενική, παγκόσμια 

β) βασανισμένες 
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γ) κατοικίες 

δ) χτυπούν 

ε) ρύπανση 

στ) χειροτερεύσουν 

 

3
η
 δραστηριότητα 

Α5 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: ομιλία 

Προσφώνηση 

Πρόλογος 

 Προστασία νερού 

 Πώς οι νέοι μπορούν να το προστατέψουν 

Κύριο Μέρος 

Τρόποι με τους οποίους οι νέοι μπορούν να προστατέψουν το νερό: 

 Ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης με διάφορες δράσεις (συναυλίες, 

πορείες κτλ.) 

 Σύνταξη κειμένων σχετικών με τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα 

και δημοσίευσή τους στην εφημερίδα του σχολείου τους 

 Λογική χρήση του από τους ίδιους και όχι σπατάλη 

 Ενημέρωση μέσα από τα ΜΜΕ και τη Βουλή των Εφήβων 

 Συγκρότηση ομάδων εργασίας για καθαρισμό παραλιών, λιμών και 

ποταμών 

Επίλογος 

Γενικό συμπέρασμα για δραστηριοποίηση νέων ώστε η προστασία του 

νερού να γίνει τρόπος ζωής. 

Αποφώνηση 

 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Β1 

Πρόβλημα ήρωα: ο επισιτισμός της οικογένειας 

Λύση στο πρόβλημα: το ψάρεμα 

Ενέργειες: 

 Εντοπισμός κατάλληλου σημείου ψαρέματος 

 Δανεισμός αλιευτικού εξοπλισμού 

 Αλίευση ψαριών που είναι όμως μολυσμένα 
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Β2 

α. 

 Περιγραφή: «…ήταν ένα πλάτωμα του ποταμού… στα βουνά» 

 Διάλογος: «Έι, εσείς… εδώ παραπάνω;» 

 Μονόλογος: «Όλες μου οι προσπάθειες… κερδοσκόπων» 

 

β. 

Παρομοίωση 

- σαν μια μικρή ήσυχη λεκάνη 

Ο αφηγητής με τη συγκεκριμένη παρομοίωση θέλει να τονίσει ένα 

ιδιαίτερο γνώρισμα της έννοιας που παραθέτει και, πιο συγκεκριμένα, 

την ομορφιά και την ησυχία της λίμνης. 

 

3
η
 δραστηριότητα 

Β3 

- Στενοχώρια για την ανέχειά του 

- Ελπίδα για μια καλή ψαριά 

- Απογοήτευση και ματαίωση των προσδοκιών του εξαιτίας της 

μόλυνσης του περιβάλλοντος 

- Αγωνία για το μέλλον 


