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ΚΕΙΜΕΝΟ 

Με µεγάλη λύπη διαπιστώνουµε τον τελευταίο καιρό ότι
στην «ευρωπαϊκή µας χώρα» εξαφανίζονται πολλά αδέσποτα
ζώα, των οποίων δε βρίσκουµε τα πτώµατα . Θα µπορούσε
κανείς µε ευκολία να διαπιστώσει ότι εµείς εδώ στην ωραία
µας πόλη έχουµε αναγάγει σε επιστήµη τις φόλες. Το
δυσάρεστο είναι ότι αυτή η διαπίστωση αφορά όλη την
επικράτεια, µιας και ακούµε συχνότατα τον τελευταίο καιρό
από τα δελτία ειδήσεων ότι παρόµοια φαινόµενα
αποτρόπαιων και φρικιαστικών πράξεων συµβαίνουν
παντού . Αναρωτιόµαστε, λοιπόν, ποιοι είναι εκείνοι που το
πράττουν . Τι, άραγε, προσπαθούν να επιτύχουν ; Εν όψει,
µάλιστα, των Ολυµπιακών Αγώνων, τέτοιου είδους ...
κατορθώµατα είναι φυσικό ότι δεν τιµούν την πατρίδα µας
και το λαό µας . 

Βεβαίως, αυτό που γνωρίζουµε όλοι είναι ότι τα
πλάσµατα αυτά δεν ευθύνονται που βρίσκονται στους
δρόµους, χωρίς τροφή, χωρίς νερό, χωρίς να µπορούν να
προστατευθούν από βροχή, κρύο, χιόνι κ .ά . 

Η εγκατάλειψή τους αυτή χαρακτηρίζει µόνον εµάς : την
έλλειψη της παιδείας, τη νοοτροπία µας αλλά και τη
χαλαρότητα ή την ανυπαρξία νόµων . Τα ζώα πληρώνουν τις
δικές µας ανεπάρκειες, µολονότι δε διαφέρουν σε τίποτε από
τον οποιοδήποτε εγκαταλελειµµένο άνθρωπο, αφού πονάνε,
διψάνε, κρυώνουν και πεινάνε το ίδιο .
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Παρόλα αυτά, δεν είναι επιθετικά από τη φύση τους .
Αυτό συµβαίνει µόνο, αν είναι πληγωµένα, πεινασµένα ή εάν
έχουν σχηµατίσει αγέλη . Η επιθετικότητα, όµως, αυτή µπορεί
να περιοριστεί µε τη στείρωση, αφού έτσι το ζώο ηρεµεί .

Μέσα σε όλον αυτόν τον καταιγισµό «κακών ειδήσεων»
από όλη την Ελλάδα για δολοφονίες αδέσποτων και
δυστυχισµένων ζώων, να και µια καλή είδηση ! Ένας
δήµαρχος και το δηµοτικό συµβούλιο αποφάσισαν να
δείξουν ένα ανθρώπινο πρόσωπο και να υιοθετήσουν µια
πολιτισµένη αντιµετώπιση του προβλήµατος, συγκροτώντας
και στηρίζοντας µια δηµοτική Επιτροπή Προστασίας Ζώων .

Αυτή η Επιτροπή για την Προστασία των Ζώων, µε την
εθελοντική στήριξη και τη συµβολή όλων των φιλόζωων,
ξεκινά ένα πρόγραµµα που περιλαµβάνει σαφείς τρόπους
αντιµετώπισης του προβλήµατος των αδέσποτων . Άλλωστε,
τα αδέσποτα είναι ζώα που ή «περίσσεψαν» από τους
ιδιοκτήτες τους ή, απλώς, κάποια στιγµή τα βαρέθηκαν και
τα πέταξαν .

Πρέπει, εποµένως, όλοι να λάβουµε υπόψη µας ότι από
τη στιγµή που θα υιοθετήσουµε ένα ζωάκι, αυτό γίνεται
µέλος της οικογένειας . Μια τέτοια στάση, άλλωστε, αρµόζει
στην ανθρωπιά µας, στην ιστορία µας, στη χώρα µας που
έδωσε τα φώτα της στον κόσµο .

Από τον Ηµερήσιο τύπο (διασκευή)

φόλα: κοµµάτι τροφής που περιέχει δηλητήριο και
χρησιµεύει για θανάτωση σκύλων (Γ . Μπαµπινιώτη,
Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα, 20022,
σελ . 1893).

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του
κειµένου σε 70-90 λέξεις .

Μονάδες 25
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Β.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της Στήλης
Α και δίπλα στο κάθε γράµµα τον αριθµό του
«αστεριού» της είδησης από τη Στήλη Β που του
αντιστοιχεί . (∆ύο «αστέρια» της Στήλης Β
περισσεύουν).

Στήλη Α Στήλη Β
α.   ... στην ωραία µας πόλη ... 1. σπανιότητα
β.   ... εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων ... 2. συγκίνηση
γ.  ... δεν τιµούν την πατρίδα µας και το

λαό µας.
3. εγγύτητα

δ. ... βρίσκονται στους δρόµους χωρίς
τροφή, χωρίς νερό ...

4. επικαιρότητα

5. εκκρεµότητα
6. συνέπειες
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Β.2. α. Να δώσετε στο κείµενο δύο τίτλους. Ο ένας να είναι
µε σχόλιο και ο δεύτερος χωρίς σχόλιο .

Μονάδες 3

β. Στην τέταρτη παράγραφο του κειµένου («Παρόλα
αυτά ... το ζώο ηρεµεί») να προσδιορίσετε τη
σηµασία των παρακάτω διαρθρωτικών λέξεων :
αν, ή, όµως, αφού .
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Β.3. Να γράψετε ένα συνώνυµο και ένα αντώνυµο για
καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις : 
λύπη, εξαφανίζονται, επιθετικά, δυστυχισµένων,
πολιτισµένη.
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Β.4. Να προσδιορίσετε το είδος του σχολίου που εκφράζουν
τα σηµεία στίξης στις παρακάτω φράσεις :
α. «ευρωπαϊκή µας χώρα» 
β. τέτοιου είδους ... κατορθώµατα 
γ. να και µια καλή είδηση!
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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).

Μονάδες 50

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Να µην αντιγράψετε
τα θέµατα στο τετράδιο.

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων, αµέσως µόλις σας παραδοθούν . Καµιά
άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε .

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης .

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .

4. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .

5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων .

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µετά τη 10.30 πρωινή.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


