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Α. Το άρθρο αναφέρεται στην εξόντωση των αδέσποτων ζώων. Υπαίτιοι γι’ αυτή την 

πράξη είναι οι άνθρωποι εξ αιτίας της απαιδευσίας τους. Η πολιτεία αδιαφορεί και 

δεν κάνει κάτι, ενώ θα μπορούσε να καταφύγει στη στείρωση των ζώων, ώστε να μην 

αποτελούν απειλή για τους ανθρώπους. Αξιέπαινη είναι η προσπάθεια ενός δημάρχου 

που συνέστησε μια εθελοντική δημοτική επιτροπή για την προστασία των ζώων. 

Καταλήγοντας ο αρθρογράφος συμπεραίνει ότι ο πολιτισμός μας απαιτεί να δείξουμε 

ανθρωπισμό προς τα ζώα. 

 

Β1 

α: 3 

β: 4 

γ: 6 

δ: 2 

 

 

Β.2.α.     

Τίτλος με σχόλιο: Τα «ζωώδη» ένστικτα των ανθρώπων. 

Τίτλος χωρίς σχόλιο: Η στάση των ανθρώπων απέναντι στα αδέσποτα ζώα. 

 

Β.2.β.     

αν: προϋπόθεση 

ή: διάζευξη 

όμως: εναντίωση, αντίθεση  

αφού: αιτιολόγηση 

 

Β3. 

λύπη = στεναχώρια ≠ χαρά 

εξαφανίζονται = χάνονται ≠ εμφανίζονται 

επιθετικά = εχθρικά ≠ ήρεμα 

δυστυχισμένων = κακόμοιρων ≠ ευτυχισμένων 

πολιτισμένη = εξευγενισμένη ≠ απολίτιστη 

 

Β4  

α.  ειρωνεία 
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β. αποδοκιμασία 

γ. ευχαρίστηση 

 

Γ. Ως μέλος του δημοτικού συμβουλίου να δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο ένα 

κείμενο με σκοπό την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και τη δραστηριοποίηση των 

συμπολιτών σου για την προστασία των αδέσποτων ζώων (400-500 λέξεις). 

 

Πρόλογος  

Περιγραφή του προβλήματος με αδέσποτα, κυρίως σκυλιά, και με αναφορά στις 

απόψεις των πολιτών για την κατάσταση που επικρατεί.  

 

Κύριο θέμα 

Τα προβλήματα που δημιουργούνται σε σχέση με τους ανθρώπους κάνουν επιτακτική 

την ανάγκη να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων, για να μην υποφέρουν ούτε τα 

ζώα από βάρβαρες συμπεριφορές των ανθρώπων, αλλά και οι άνθρωποι να μην 

υφίστανται τις ενοχλήσεις και πολλές φορές την επιθετική συμπεριφορά των 

αδέσποτων σκύλων.  

Παράλληλα είναι επιτακτικότερη η ανάγκη να λυθεί το πρόβλημα, γιατί 

υποβαθμίζεται το επίπεδο της περιοχής ή της πόλης και από την άποψη της 

αισθητικής και από την άποψη της υγιεινής.  

Ο τρόπος ζωής στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις (πολυκατοικίες, άναρχη δόμηση, 

έλλειψη χώρων πρασίνου) και η εγκατάλειψη των ζώων από τους ιδιοκτήτες εξαιτίας 

έλλειψης παιδείας ή ανευθυνότητας έχει οξύνει το πρόβλημα και πρέπει όλοι να 

ευαισθητοποιηθούν, ώστε να βρεθεί μια λύση.  

 

[1]. Ευαισθητοποίηση 

 

Γιατί πρέπει να ευαισθητοποιηθούν ιδιώτες ή φορείς:  

Παρατηρείται απάνθρωπη συμπεριφορά των ανθρώπων 

Αποποίηση ευθύνης για τα ζώα  

Ανέχονται έναν άθλιο τρόπο ζωής τους (χωρίς τροφή, στέγη, αγάπη, φροντίδα, 

υγιεινή, ιατρική περίθαλψη) 

Δεν αναγνωρίζονται τα δικαιώματα των ζώων, που δεν πρέπει να διαφέρουν από αυτά 

των ανθρώπων 
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[2]. Μέτρα για την προστασία 

 

Από φορείς 

Κρατική ενίσχυση για την υποδομή, στέγαση και διατροφή των ζώων 

Ίδρυση Κέντρων στέγασης και περίθαλψης (εμβολιασμός) 

Πρόληψη για τον περιορισμό αδέσποτων (στείρωση) 

Νομικό πλαίσιο για την στήριξη των δικαιωμάτων των ζώων 

 

Από ιδιώτες 

Ίδρυση φιλοζωικών συλλόγων για την προστασία τους 

«Υιοθεσίες» ζώων 

Εθελοντική εργασία για τη φροντίδα τους 

 

Πώς μπορούν να ενεργοποιηθούν οι πολίτες και οι φορείς;  

Κυρίως μέσω των Μ.Μ.Ε. και του σχολείου με την καλλιέργεια φιλοζωικής 

συνείδησης  και υπευθυνότητα έναντι κάθε μορφής ζωής στον πλανήτη.  

 

Επίλογος 

Συμπέρασμα ή συνόψιση ή έκκληση να εφαρμοστούν οι παραπάνω προτάσεις.  

 

 

 


