
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

1η Δραστηριότητα

Α1. 
α) Σ, 
β) Λ, 
γ) Λ, 
δ) Λ

Α2.  Ο τίτλος του κειμένου αξιοποιεί τη συνυποδηλωτική λειτουργία της γλώσσας και είναι
αινιγματικός.  Ωστόσο,  από την  αρχή  ακόμα της  ανάγνωσης  του  κειμένου,  ο  αναγνώστης
μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι αναφέρεται στον άνθρωπο και στην παντοδυναμία που του έχει
εξασφαλίσει  η  τεχνολογική  εξέλιξη  (“ο  homo  sapiens  ήταν  ακόμα  ένα  ασήμαντο  ζώο  ”,
“βρίσκεται στο χείλος της μετατροπής του σε θεό”).  Ο τίτλος είναι αντιπροσωπευτικός του
κειμένου και ελκύει το ενδιαφέρον του αναγνώστη. 

2η δραστηριότητα
Α3. 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: εξέλιξη: ατροφία ανθρωπιάς
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: Εξέλιξη σημαίνει ευδαιμονία;

Α4. 
α) μεταμορφώθηκε: μετατράπηκε
β) απέραντη: ολοκληρωτική
γ) πρόοδο: εξέλιξη, ακμή

3η δραστηριότητα

Α5. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ : επιστολή – προσφώνηση – χρήση α ενικού και β πληθυντικού
προσώπου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: ιδιότητα αποστολέα, αφορμή σύνταξης της επιστολής, αιτία σύνταξης

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ: 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1: σκέψεις για την καταστροφική στάση  του ανθρώπου
 -> οφείλεται κυρίως στο πνεύμα καταναλωτισμού και υλικού ευδαιμονισμού:

• κοινωνίες της ποσότητας 
• ανάπτυξη χωρίς όρια,  δηλαδή ανάπτυξη με οποιοδήποτε τίμημα,  είτε αφορά την

καταστροφή του περιβάλλοντος είτε την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής .
• Η  ανεξέλεγκτη  επιδίωξη  του  κέρδους  σε  βάρος  των  συνθηκών  ζωής  και  της



οικολογικής ισορροπίας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2: συναισθήματα για τις απόψεις του 
-> αγωνία και απαισιοδοξία για το μέλλον λόγω των τραγικών επιπτώσεων που φέρει η στάση
των “δυσαρεστημένων και ανεύθυνων θεών”

• δεν υπάρχει τίποτα πιο τραγικό και επικίνδυνο από ένα ον που δεν γνωρίζει πως να
διαχειριστεί και να αξιοποιήσει τη δύναμη και την ελευθερία του

• κλονισμός σωματικής και ψυχικής υγείας
• αδιαφορία και επιθετική στάση του ανθρώπου απέναντι στη φύση
• ρύπανση οικοσυστήματος
• διατάραξη της περιβαλλοντικής ισορροπίας
• εξάντληση των φυσικών πόρων

 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: συνειδητοποίηση του κινδύνου μέσω ενημέρωσης και ευαισθητοπίησης των
πολιτών, ώστε να αντιστραφεί η κατάσταση

ΑΠΟΦΩΝΗΣΗ



Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
1η δραστηριότητα
Β1. 
1 – β
2 – γ
3 – β
4 – β
5 – α
6 – β

Β2. το ζώο που περιγράφεται στο κείμενο είναι ιδιαίτερα κοινωνικό, δραστήριο, φιλικό,
αλλά με διακριτική στάση απέναντι στον άνθρωπο – αφηγητή. Δείχνει εμπιστοσύνη και
αίσθημα  ασφάλειας  όταν  βρίσκεται  κοντά  του,  χωρίς  δουλοπρεπή  στάση,  αλλά  με
δυναμισμό και ανεξαρτησία. Είναι ένα χαρούμενο και τρυφερό ζώο , το οποίο όμως δεν
εκλιπαρεί  για  τίποτα  τον  αφηγητή,  παρά  μόνο  στέκεται  δίπλα  του  περήφανο  και
αυτόνομο.

Β3.  Στη φράση“Διαδήλωνε την ευφροσύνη”  υπάρχει  μεταφορά.  Το ρήμα “διαδηλώνω”
αφορά κυρίως πλήθος κόσμου που βρίσκεται σε δημόσιο χώρο και διατρανώνει κάποιες
διεκδικήσεις του. Η συγκεκριμένη λέξη στο διήγημα, όμως, αφορά το ζώο που εξέφραζε
ένα αίσθημα ευτυχίας. Επιλέχθηκε από το συγγραφέα ένα τόσο έντονα φορτισμένο ρήμα
προκειμένου  να  καταδείξει  τον  έντονο  τρόπο  με  τον  οποίο  εκδήλωνε  το  ζώο  τα
συναισθήματά του.

Β4.  Το  συγκεκριμένο ερώτημα διατυπώνεται  από το συγγραφέα για  να  καταδείξει  το
συναισθηματικό αδιέξοδο και την αμηχανία στην οποία βρέθηκε, όταν πλέον έπρεπε να
μπει στο σπίτι του. Το ερώτημα αφορά τη σύγκρουση συναισθήματος και λογικής που
βιώνει ο συγγραφέας καθώς θέλει μεν να κρατήσει το ζώο, γνωρίζει όμως ότι μια τέτοια
πράξη  είναι  ιδιαίτερα  δύσκολη,  ειδικά  για  έναν  κάτοικο  διαμερίσματος.  Τέλος,
καταδεικνύει  την αλλοτρίωση του ανθρώπου από τη φύση και το περιβάλλον και την
αντιμετώπισή τους μόνο από χρησιμοθηρική σκοπιά

Β5.  Η στάση του ήρωα είναι αρκετά συνηθισμένη, καθώς στο πλαίσιο των σύγχρονων
μεγαλουπόλεων  υπάρχουν  πολλά  αδέσποτα  ζώα.  Ωστόσο  δεν  είναι  και  η  πλέον
κατάλληλη. Η προσωπική μου στάση, αλλά και η στάση που καλό θα ήταν όλοι να τηρούν,
θα ήταν ίσως περισσότερο υπεύθυνη. Δηλαδή, αφού η γάτα φάνηκε ότι δεν είναι “του
δρόμου”,  όπως αναφέρεται,   ο οποιοσδήποτε άνθρωπος θα όφειλε να αναζητήσει  τον
ιδιοκτήτη της, προκειμένου να του την παραδώσει. Αν  το ζώο δεν είχε ιδιοκτήτη, καλό
είναι είτε να τη φροντίσει ο ίδιος,  είτε κάποιος άνθρωπος του περιβάλλοντός του που
επιθυμεί να αποκτήσει κατοικίδιο. Αν αυτό είναι αδύνατο, τότε οφείλει να απευθυνθεί σε
κάποια φιλοζωική εταιρεία ή κάποιον σύλλογο, ώστε να ενημερωθεί για να μεταφέρει το
ζώο σε  ένα  ασφαλές  περιβάλλον.  Ευτυχώς,  πλέον,  οι  κοινωνίες   έχουν αναπτύξει  τα
φιλοζωικά τους αισθήματα και έχουν ιδρύσει θεσμούς προστασίας ζώων.


