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Α1. 

α: Σ 

β: Λ 

γ: Λ 

δ: Λ 

 

Α2. 

Ο τίτλος «Το ζώο που έγινε θεός», όπως και το κείμενο, αναφέρονται στη 

σταδιακή μετατροπή του ανθρώπου από ζώο σε Θεό, κατά τη διάρκεια 

της παρουσίας του στη γη, με μεταφορική χροιά. Η νοηματική αυτή 

σύνδεση μπορεί να τεκμηριωθεί και από τα παρακάτω στοιχεία: 

Πιο συγκεκρμένα, το κείμενο ξεκινά με αναφορές στον πρωτόγονο 

άνθρωπο, όπως «Πριν από 70.000 χρόνια, ο homo sapiens ήταν ακόμα 

ένα ασήμαντο ζώο που κοιτούσε τη δουλεία του σε μια γωνιά της  

Αφρικής». Συνεπώς, υπάρχει άμεση αντιστοίχηση με το πρώτο μέρος του 

τίτλου, δηλαδή «Το ζώο». 

Στο μέσο του τίτλου υπάρχει το ρήμα «έγινε» που δηλώνει τη μετάβαση 

από μια κατάσταση σε μια άλλη και συνδέεται με αναφορές του κειμένου 

που δηλώνουν τη μετατροπή του ανθρώπου σε «Θεό», όπως 

«μεταμορφώθηκε σε κυρίαρχο όλου του πλανήτη». 

Τέλος, στο τελευταίο μέρος του τίτλου, «Θεός», αντιστοιχούν εκφράσεις 

του κειμένου όπως «...βρίσκεται στο χείλος της μετατροπής του σε θεό... 

θεϊκές ικανότητες...», «αυτοδημιούργητοι θεοί, μόνο με τους νόμους της 

φύσης συντροφιά...». 

Α3. 

Μεταφορική χρήση γλώσσας:«Αυτοδημιούργητοι θεοί» 

Κυριολεκτική χρήση γλώσσας: «Τα επιτεύγματα του ανθρώπου και το 

περιβάλλον» 
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Α4. 

α) μεταμορφώθηκε: μετατράπηκε 

β) απέραντη:  άπειρη 

γ) πρόοδο: εξέλιξη 

 

Α5. (Ενδεικτική απάντηση) 

 Προσφώνηση (π.χ. Αξιότιμε κύριε) 

 

 αφορμώμενος/η και συμμεριζόμενος/η την άποψή σας ότι ο 

άνθρωπος καταστρέφει το περιβάλλον του- χλωρίδα και πανίδα- με 

μόνη επιδίωξη την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής του, θα ήθελα 

να εκφράσω και την προσωπική μου ανησυχία για το θέμα αυτό.  

 

Βασικές ιδέες: 

 Καταναλωτικά πρότυπα ζωής, επιδίωξη αφθονίας υλικών αγαθών, 

επίπλαστες/ μη πραγματικές ανάγκες 

 Κυριαρχία της αίσθησης του ανικανοποίητου, απληστία 

 Ιδιωτικό συμφέρον / εγωκεντρισμός 

 Έλλειψη ουσιστικής περιβαλλοντικής και ανθρωπιστικής παιδείας 

 

Συναισθήματα του γράφοντος: 

 Απογοήτευση 

 Ανησυχία / φόβος για το μέλλον / για το σημείο που μπορεί να 

φτάσει η ανευθυνότητα των ανθρώπων. 

Η επιστολή θα μπορούσε να κλείσει με την ευχή – ελπίδα ότι οι 

άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν ότι η ποιότητα ζωής τους, τελικά, 

καθορίζεται  από το φυσικό περιβάλλον και ότι πρέπει να αναληφθούν 

πρωτοβουλίες για την προστασία του. 

 Αποφώνηση (π.χ. Με εκτίμηση,...) 
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