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ΣΡΗΣΖ 16 ΗΟΤΝΗΟΤ 2020 

ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΟ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΧΝ ΔΠΑ.Λ. : ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

 

ΜΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ 

 

Α1. : Σύκθσλα κε ην άξζξν, ε θαζηέξσζε ηνπ ενξηαζκνύ ηεο Παγθόζκηαο Ηκέξαο γηα ην λεξό είλαη 

ζεκαληηθή γηαηί ππελζπκίδεη ζηε δηεζλή θνηλόηεηα όηη ην αγαζό απηό δελ είλαη δεδνκέλν γηα κεγάιν αξηζκό 

ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ. Σπγθεθξηκέλα, πιήηηνληαη ζαλάζηκα εηεζίσο άλζξσπνη, εθ ησλ νπνίσλ πνιιέο 

γπλαίθεο θαη παηδηά, αιιά θαη δώα είηε από κνιπζκέλν λεξό είηε από ιεηςπδξία, ε νπνία, κάιηζηα, ζπληζηά 

κειινληηθό θίλδπλν γηα κεγαιύηεξν αξηζκό αλζξώπσλ. Τειηθά, κηα ηέηνηα θξίζε, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

νηθνινγηθή θαηαζηξνθή θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή εγείξνπλ ηελ αλάγθε γηα άκεζεο ιύζεηο. 

 

Α2.: Τίηινο: «Κξαπγή αγσλίαο γηα ην λεξό» 

Ο κεηαθνξηθόο ηίηινο πνπ παξαηίζεηαη έρεη άκεζε ζρέζε κε ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ θαζώο 

αλαδεηθλύεη ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο άκεζεο αληηκεηώπηζεο ηνπ ηδηαίηεξα ζεκαληηθνύ θαη παγθόζκηνπ 

δεηήκαηνο πνπ είλαη ε έιιεηςε πόζηκνπ λεξνύ. Παξάιιεια ε κεηαθνξηθή ιεηηνπξγία ηεο γιώζζαο δηεγείξεη 

ζπλαηζζεκαηηθά ηνλ δέθηε πξνθαιώληαο ηνπ εζσηεξηθή θηλεηνπνίεζε γηα δξάζε. 

 

Α3.: Με ηε ρξήζε ηνπ α πιεζπληηθνύ πξνζώπνπ ν ζπγγξαθέαο πξνζδίδεη ζην θείκελν ακεζόηεηα θαη 

δσληάληα, πεηπραίλνληαο λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνλ αλαγλώζηε θαηά ηνλ θαιύηεξν θαη πην απνηειεζκαηηθό 

ηξόπν. Παξάιιεια απνδίδεη ζπιινγηθή επζύλε, ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα δξάζε θαη ζπκβάιεη ζηελ 

πεηζηηθόηεηα ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ θαζώο θαζηζηά θαη ηνλ εαπηό ηνπ ζπλππεύζπλν ζην δήηεκα πνπ 

πξαγκαηεύεηαη. 

 

Α4.:  

α) δηεζλήο: παγθόζκηα, νηθνπκεληθή 

β) ηαιαηπσξεκέλεο: θαηαβεβιεκέλεο, θνπξαζκέλεο 

γ) εζηίεο: παηξίδεο, ζπίηηα 

δ) θξνύνπλ: ζεκαίλνπλ, ρηππνύλ 

ε) κόιπλζε: ξύπαλζε 

ζη) επηδεηλώζνπλ: ρεηξνηεξεύζνπλ  

 

Α5.:  

Δπικοινωνιακό πλαίζιο: Οκηιία 

Προζθώνηζη: Αγαπεηνί Σπκκαζεηέο 

 

Σρόποι προζηαζίας σδάηινοσ ζηοιτείοσ απ’ ηοσς νέοσς: 

- ελεκέξσζε-επηκόξθσζε-αλάπηπμε νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο 

- ζεβαζκόο ζην πεξηβάιινλ θαη ηηο αθηέο (θαζαξηόηεηα αθηώλ, θύζεο, πδάηηλσλ πεξηνρώλ) 

- εζεινληηζκόο-ζπκκεηνρή ζε νηθνινγηθέο δξάζεηο (πξνζηαζία πδξνβηόηνπσλ) 

- απιέο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο (π.ρ. ζπιινγή λεξνύ από θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο πξνο αμηνπνίεζε γηα 

πόηηζκα, ρξήζε εηδηθνύ “ζηνπ” ζην ιάζηηρν ηνπ θήπνπ θ.α.) 

- απνθπγή ζπαηάιεο-αλαθύθισζε-κείσζε απνξξππαληηθώλ-ρεκηθώλ-νξγαληθώλ ιαδηώλ 

 

http://www.romvos.edu.gr/
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Απαιηείηαι Αποθώνηζη: Σαο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο 

 

 

 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ 

 

Β1.: Ο ήξσαο ηνπ απνζπάζκαηνο πξνζπαζεί λα εμαζθαιίζεη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ηξνθή ε νπνία λα κελ 

πξνέξρεηαη από εκπόξνπο πνπ θεξδνζθνπνύλ ελώ παξάιιεια λα είλαη πγηεηλή. Δπηδίδεηαη ζηελ εμεξεύλεζε 

ηνπ θαηάιιεινπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο εθηόο πόιεο ώζηε λα εληνπίζεη ςάξηα ελώ παξάιιεια έρεη 

εμαζθαιίζεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό. Απνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηώλ ηνπ είλαη ε αλαθάιπςε ελόο 

πνηακνύ κε πνιιά ςάξηα ηα νπνία όκσο είλαη κνιπζκέλα εμαηηίαο ελόο εξγνζηαζίνπ. 

 

Β2.: 

α)Πεξηγξαθή: «Έλα ζθίξηεκα… απ’ απηόλ» 

Γηάινγνο:«- Έη, εζείο! …ζα ζνπ ηα θαηάζρσ» 

Μνλόινγνο:  «Όιεο κνπ νη πξνζπάζεηεο … θεξδνζθόπσλ» 

β) Παξνκνίσζε: Με ηε ρξήζε παξνκνίσζεο  ν αθεγεηήο πξνζδίδεη έκθαζε, έληαζεο. Παξάιιεια, ηνλίδεη 

ην κέγεζνο ηνπ θαηλνκέλνπ ζην νπνίν αλαθέξεηαη θαη πξνβάιιεη ηε δπλακηθή ηνπ. 

 

 

Β3.: Ο Μαξθνβάιλην αληηκεησπίδεη δηάθνξα δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηαηάξαμε ηεο ηξνθηθήο 

αιπζίδαο αιιά θαη ηε γεληθόηεξε κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληόο. Τν πξόβιεκα απηό αθνξά θαη ηε ζύγρξνλε 

θαηάζηαζε όπνπ «ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά» ηνπ αλζξώπνπ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζηεξεί ηε 

δπλαηόηεηα νκαιήο ζπκβίσζεο κε απηό, νδεγώληαο ηνλ ζε έλα αζαθέο κέιινλ αθόκε θαη γηα ηελ ίδηα ηνπ 

ηελ ύπαξμε. Πεξηπηώζεηο όπσο, ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε, ε κόιπλζε ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο, ε εθξνή 

ιπκάησλ, ν βάλαπζνο ηξόπνο εθκεηάιιεπζεο ησλ δώσλ θαη ε εμάληιεζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ 

θαηαδεηθλύνπλ ηε δπζνίσλε πνξεία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 

Μεξηθά από ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινύληαη κέζα από ηα βηώκαηα ηνπ ήξσα είλαη ην άγρνο γηα ηελ 

εμέιημε ηνπ αλζξώπηλνπ είδνπο, ν απνηξνπηαζκόο γηα ηελ αζέβεηα ηνπ αλζξώπνπ πνπ πξνηάζζεη ηελ αμία 

ηνπ ρξήκαηνο θαηαπαηώληαο ηα δηθαηώκαηα ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ε ζιίςε από ηελ «απηνρεηξία» 

ηεο θνηλσλίαο πνπ κε ηηο πξάμεηο ηηο δηαηαξάζζεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ θπζηθνύ κε ην αλζξώπηλν ζηνηρείν. 

 

 

 

τολιαζμός Θεμάηων 
Τα ζέκαηα ήηαλ βαηά θαη θάιππηαλ αξθεηά κεγάιν κέξνο ηεο ζεσξίαο ησλ Νέσλ Διιεληθώλ. Δμεηάζηεθε 

ηόζν ε αθαηξεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ ππνςεθίνπ ζε ζέκαηα πεξηιεπηηθώλ απνδόζεσλ, όζν θαη ε ζπλζεηηθή ηνπ 

ηθαλόηεηα ώζηε λα απνηππώζεη ηηο απόςεηο ηνπ κε εθθξαζηηθή δεηλόηεηα θαη νξζή επηρεηξεκαηνινγία. 

Δθηόο από απηό, ηα δεηήκαηα ζεσξίαο ηνπ κε ινγνηερληθνύ αιιά θαη ηνπ ινγνηερληθνύ κέξνπο δελ 

απνηέιεζαλ πξόβιεκα γηα έλα καζεηή κε ζθαηξηθή γλώζε ηνπ ζπλόινπ ηεο ζεσξίαο. 

 

 

 

Δπιμέλεια Απανηήζεων 

Φσρρόποσλος ηάθης 

Παραζκεσοπούλοσ Αγγελική 

 

 

 


