
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ 
 
Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
1η δραστηριότητα 
 
Α.1. 
α) Σ  β) Λ  γ) Λ  δ) Λ 
 
Α.2. 

Ο τίτλος του κειμένου αναδεικνύει τη δύναμη που απέκτησε σταδιακά ο 
άνθρωπος από τη δημιουργία του κόσμου έως στην εποχή μας. Πριν από 70.000 χρόνια 
ο άνθρωπος (ο homo sapiens πλέον) ήταν ένα «ζώο». Ως ανθρώπινη οντότητα ήταν 
ζώο. Η επιστήμη και η τεχνολογία τον μεταμόρφωσε σε κυρίαρχο. Είναι φανερό πως 
κατόρθωσε σημαντικά επιτεύγματα, αναπτύσσοντας τεχνολογία και πολιτισμό. Μόνο 
που υπερέβη τα όρια, τα εσκαμμένα. Έγινε ένας μικρός «θεός». Σε αυτόν τον 
χαρακτηρισμό υπολανθάνει, όμως, και ειρωνεία, αφού δεν κατόρθωσε να βελτιώσει την 
ανθρώπινη μοίρα. Ο τίτλος αναδεικνύει το περιεχόμενο του κειμένου και είναι 
μεταφορικός.  
 
2η δραστηριότητα 
 
Α.3. 
«Η εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας» (κυριολεκτικός) 
«Άλματα … πολιτισμού» (μεταφορικός) 
 
Α.4. 
μεταμορφώθηκε: μετουσιώθηκε 
απέραντη: άπειρη, απεριόριστη 
πρόοδο: εξέλιξη 
 
3η δραστηριότητα 
 
Α.5.  

ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
Προσφώνηση 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

• Αφόρμηση από το κείμενό του. 
• Αναφορά στο τεράστιο πρόβλημα της καταστροφής του περιβάλλοντος. 
• Διατύπωση της αγωνίας και του προβληματισμού σας για το μέλλον της 

ανθρωπότητας και την ευθύνη του ανθρώπου. 
 
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 
ΣΚΕΨΕΙΣ 

• Ο άνθρωπος δεν μπορεί να διαχειριστεί την εξέλιξη της επιστήμης κι της 
τεχνολογίας. 

• Ο δρόμος της ανάπτυξης που έχει επιλέξει οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην 
καταστροφή του πλανήτη μας και των έμβιων όντων που κατοικούν σε αυτόν. 

• Φέρεται σαν μικρός Θεός, χωρίς όμως την ανάλογη σοφία και ενδιαφέρον για τα 
δημιουργήματα και τη χρήση τους. 



 

 

• Ο  τεχνοκρατικός τρόπος σκέψης έχει υπερισχύσει με αποτέλεσμα η πνευματική, 
ηθική και κοινωνική διάσταση του σύγχρονου πολιτισμού να έρχονται σε 
δεύτερη μοίρα, με τις ανάλογες επιπτώσεις. 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 
• Λύπη για τα εγκλήματα που έχει διαπράξει ο σύγχρονος άνθρωπος. 
• Αγωνία για το μέλλον που φαντάζει δυσοίωνο. 
• Αίσθημα ευθύνης για τις δράσεις που οφείλουμε να αναλάβουμε, ώστε να 

ανατραπεί η κατάσταση. 
• Ενοχή για το ατομικό μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
• Αναφερόμαστε στον παραλήπτη. 
• Επισημαίνουμε το χρέος μας στις επόμενες γενεές. 
• Τονίζουμε την ανάγκη επανιεράρχησης των αναγκών και αξιών μας. 

 
Αποφώνηση. 

 
 
Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
1η δραστηριότητα 
 
Β.1. 
1.Β, 2.Γ, 3.Β, 4.Β, 5.Α, 6.Β 
 
Β.2. 

Το μικρό ζώο φαίνεται να έχει ακολουθήσει τον αφηγητή και να έχει κερδίσει το 
ενδιαφέρον του. Αναζητά απεγνωσμένα την ανθρώπινη συντροφιά. Είναι χαρούμενη, 
ευφρόσυνη καθώς αισθάνεται τη συντροφιά του και τριγυρίζει συνεχώς κοντά του, 
παρακολουθώντας τις κινήσεις του, προκειμένου να μην τον χάσει από τα μάτια της. 
Επιδιώκει την παρέα του και γι’ αυτό μόλις βλέπει τα κλειδιά μένει ακίνητη. Θα ευχόταν 
βαθιά μέσα της να κάνει ο αφηγητής την κίνηση και να την καλωσορίσει στο σπίτι του. 
Αντί αυτού, όμως, μένει μόνη της πάλι έξω στο δρόμο… Δεν χάνει, ωστόσο, την 
αξιοπρέπειά της. 
 
2η δραστηριότητα 
 
Β.3. 
«ραγισματιά αμφιβολίας»: από τα κλειδιά που έβγαλε ο αφηγητής το ζωάκι κατάλαβε 
ότι είχε φτάσει η ώρα να μπει στο σπίτι του. Το ζώο παρατηρούσε τις κινήσεις του, για 
να δει μήπως και το πάρει μαζί του για συντροφιά. Ενδόμυχα μάλλον γνώριζε πως η 
πόρτα θα κλείσει και αυτό θα μείνει έξω από το σπίτι. Επιτυγχάνει να αναδείξει τη 
συναισθηματική κατάσταση του ζώου, την ανασφάλεια και την αμφιβολία που νιώθει. 
Αναδεικνύει, επίσης, και τη διαίσθηση του ζώου, που αντιλαμβάνεται τη δειλία του 
αφηγητή, να οικοδομήσει σχέση αγάπης και φιλίας μαζί του.  
Στο σχήμα της «μεταφοράς» μεταφέρεται μια λέξη από την κύρια σημασία της σε άλλη 
σημασία από μια ιδιότητα που βρίσκει όμοια ο αφηγητής ή το ποιητικό υποκείμενο, 
διαμορφώνοντας νοηματική σύγκριση ανάμεσα σε πρόσωπα ή πράγματα (αφηρημένες 
έννοιες, πράξεις…). Προσδίδει έμφαση, ζωντάνια, παραστατικότητα, συναισθηματική 
φόρτιση στο λόγο, αναδεικνύοντας τα συναισθήματα των ηρώων, ιδίως το «ειδύλλιο» 
που διαπλέκεται μεταξύ του ζώου και του ανθρώπου. 
 
 
 



 

 

Β.4. 
Ο αφηγητής αναρωτιέται για την τύχη του αδέσποτο ζώου που τον 

ακολουθούσε έως το σπίτι του. Είναι προφανές πως μένει σε ένα διαμέρισμα, αφού 
ισχυρίζεται πως ο μόνος διαθέσιμος χώρος για τη φιλοξενία ζώου είναι ένα μπαλκόνι. 
Προβληματίζεται έντονα, γιατί από τη μια πλευρά θέλει να κρατήσει κοντά του για 
συντροφιά το ζωάκι, από την άλλη πλευρά δεν θέλει να το «φυλακίσει» στη μουντή ζωή 
του διαμερίσματος. Τον έχει κερδίσει η στάση του και παραδέχεται πως δεν ήθελε να το 
κοιτάξει πριν μπει στο σπίτι, γιατί δεν θα άντεχε το έντονο βλέμμα του, το γεμάτο 
αξιοπρέπεια μα και παράκληση· παράκληση για αγάπη και συντροφιά. Καταλήγει, 
όμως, παρά τον προβληματισμό του και την συμπάθειά του γι’ αυτό στο διαμέρισμα 
μόνος του, χωρίς τη συντροφιά του. 
 
3η δραστηριότητα 
 
Β.5.  

Ο ήρωας επιλέγει να μην κρατήσει το ζώο που με τόση αφοσίωση τον είχε 
ακολουθήσει. Είναι κατανοητή η στάση του και αποδεκτή, καθώς, όπως φαίνεται ζει σε 
ένα διαμέρισμα, που αποτελεί τον πλέον ακατάλληλο χώρο για τη φιλοξενία ενός 
τετράποδου φίλου. Παρά το προσωπικό του δίλημμα, την εσωτερική του πάλη για το αν 
θα κρατήσει το ζώο, αποφασίζει να θέσει σε προτεραιότητα την ανάγκη του για ζωτικό 
χώρο και ελευθερία, αλλά και την δική του ευκολία, καθώς είναι γεγονός πως η 
φροντίδα ενός ζώου είναι ιδιαίτερα απαιτητική.  

Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν έχει τον απαιτούμενο ελεύθερο χρόνο, ώστε να τον 
μοιραστεί και με ένα κατοικίδιο. Η έλλειψη χώρου και χρόνου έχουν απομακρύνει τους 
ανθρώπους από τα ζώα με αποτέλεσμα να μην τα προσέχουν ή να τα εγκαταλείπουν, 
όταν αυτά γίνουν «κουραστικά» και «ενοχλητικά». Γι’ αυτούς του λόγους, λοιπόν, η 
απόφαση του ήρωα είναι ιδιαίτερα σεβαστή και κατανοητή. Ωστόσο, θα μπορούσε να 
μην το αφήσει στο δρόμο, αλλά να μεριμνήσει γι’ αυτό. υπάρχουν δεκάδες οργανώσεις 
που φροντίζουν αδέσποτα ζώα και επίδοξα νέα αφεντικά, για τα οποία η συντροφιά 
ενός κατοικίδιου θα ήταν επωφελής. 

Αν βρισκόμουν, λοιπόν, σε αυτή τη θέση θα τηλεφωνούσα σε μια οργάνωση που 
φροντίζει για τα αδέσποτα, έτσι, ώστε να παραδώσω το όμορφο ζώο, για να έχει μια 
καλύτερη τύχη, βρίσκοντας σε κάποια οικογένεια την αγάπη και τη στοργή που του 
αξίζει. 


