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Α. Στο κείµενο αναλύεται το πρόβληµα των αδέσποτων ζώων στη χώρα µας. Αρχικά, 
επισηµαίνεται πως το τελευταίο διάστηµα πολλά ζώα εξαφανίζονται ή δολοφονούνται 
µε φόλες, αν και δεν ευθύνονται τα ίδια που βρίσκονται στους δρόµους αλλά οι 
άνθρωποι που τα εγκατέλειψαν και τους συµπεριφέρονται βίαια. Επίσης, σηµειώνεται 
ότι τα ζώα αυτά δεν είναι επιθετικά από τη φύση τους, ενώ σηµειώνεται πως αν 
υποστούν στείρωση ηρεµούν. Μέσα σ’ όλα αυτά τα αρνητικά, αναφέρεται ότι ένας 
δήµαρχος συγκρότησε επιτροπή προστασίας ζώων και αντιµετώπισης του 
προβλήµατος µε εκπόνηση προγράµµατος λήψης µέτρων. Τέλος, τονίζεται η ανάγκη 
ευαισθητοποίησης όλων µας.  
 
Β1. 
α. 3 
β. 4 
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δ. 2 
 
Β2.α. 

1. Τα ζώα θύµατα της ανθρώπινης σκληρότητας. 
2. Το πρόβληµα των αδέσποτων ζώων. 

 
β. αν: προϋπόθεση 
      ή: διάζευξη 
όµως: αντίθεση 
αφού: αποτέλεσµα 
 
Β3. 
 λύπη= στεναχώρια ≠ χαρά 
εξαφανίζονται= εξολοθρεύονται ≠ εµφανίζονται(επιβιώνουν) 
επιθετικά= βίαια ≠ αµυντικά (ακίνδυνα) 
δυστυχισµένων= δύσµοιρων ≠ ευτυχισµένων(καλότυχων) 
πολιτισµένη= εξευγενισµένη ≠ απολίτιστη 
 
Β4. 
α: ειρωνεία 
β: αποδοκιµασία 
γ: θαυµασµό-έκπληξη 
 
Γ. 
Βασικά σηµεία που πρέπει να επισηµανθούν στο κύριο θέµα:  
1.Ενηµέρωση για την κατάσταση που επικρατεί: 

- ύπαρξη πολλών αδέσποτων που προκαλούν προβλήµατα 
- κακοµεταχείριση αδέσποτων 
- βίαιη εξολόθρευση αδέσποτων 

2.Ευαισθητοποίηση: 
- η συµπεριφορά µας προς αυτά φανερώνει και τον πολιτισµό µας 



- το πρόβληµα δηµιουργείται από την παράλογη και απάνθρωπη συµπεριφορά 
µας 
- τα ζώα είναι αδύναµα και ανυπεράσπιστα απέναντι στην ανθρώπινη σκληρότητα 
και βιαιότητα. Ακόµα και όταν εκδηλώνουν επιθετική συµπεριφορά το κάνουν για 
λόγους άµυνας   

∆ραστηριοποίηση: 
   - η ανθρώπινη συµπεριφορά προς τα ζώα δεικνύει το επίπεδο παιδείας και 
καλλιέργειας ενός λαού 
   - πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία και η στάση των ανθρώπων. Βασικοί φορείς που 
θα βοηθήσουν σ’ αυτό είναι η οικογένεια, το σχολείο, τα ΜΜΕ και η πολιτεία 
Λήψη συγκεκριµένων µέτρων:  
   - δηµιουργία µονάδων φιλοξενίας και περίθαλψης αδέσποτων 
   - χρήση ιατρικών µεθόδων στείρωσης που θα βοηθήσει στον περιορισµό της 
ανεξέλεγκτης αναπαραγωγής και στην καταπολέµηση της επιθετικότητας των 
αδέσποτων ζώων 
  - τιµωρία όσων εκδηλώνουν αναίτια βίαιη συµπεριφορά και κακοµεταχειρίζονται 
τα αδέσποτα ζώα. 

     - ανάληψη των ευθυνών και συνέπεια στις υποχρεώσεις όσων έχουν υπό την 
προστασία τους ζώα  
     - εκστρατεία εκ µέρους της πολιτείας ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της 
κοινής γνώµης για την κατάσταση που επικρατεί. 
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