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Σε κάθε κρίση πλήττονται πρώτα οι πιο αδύναμοι. Τα αδέσποτα ζώα 

αποτελούν κι αυτά θύματα της σημερινής πανδημίας. Τα έρημα τ’ 

αδέσποτα που έχουν γίνει «σάκος του μποξ» και δεν έχουν φωνή 

κινδυνεύουν να λιμοκτονήσουν, αν δεν φροντίσουμε εμείς γι’ αυτά. Και 

δεν υπάρχει πιο έμπρακτη απόδειξη πολιτισμού μίας σύγχρονης κοινωνίας από τη συνδρομή της στ' ανήμπορα 

πλάσματά της. 

Στη χώρα μας, κάποιοι συνεχίζουν να σκοτώνουν ή να κακοποιούν ζώα. Κάποιους ανθρώπους δεν τους 

αποθαρρύνει ούτε η πανδημία, όταν θέλουν να κακό. Κάποιους άλλους όμως δεν τους σταματά ούτε η πανδημία, 

όταν θέλουν να κάνουν καλό. Αυτοί οι άλλοι, ευελπιστούμε πολλοί περισσότεροι, προσπαθούν να σώσουν ό,τι 

σώζεται. Κι εδώ έρχεται η ιδιωτική πρωτοβουλία. Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «Dogs’ Voice» για την 

προστασία των αδέσποτων ζώων στην Ελλάδα με την ιδρύτρια του Έλενα Δέδε αφιλοκερδώς δημιούργησαν την 

πλατφόρμα covid19.dogsvoice.gr για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και των αιτημάτων σίτισης και για παροχή 

βοήθειας μεταξύ φιλόζωων εθελοντών και φιλοζωικών σωματείων σε όλη την Ελλάδα. Εκεί μπορεί κάποιος να 

ενημερωθεί υπεύθυνα για τα μέτρα μετακίνησης που αφορούν στα ζώα, καθώς επίσης να προσφέρει ή να λάβει 

βοήθεια για την σίτιση των αδέσποτων ζώων ή ακόμη και των ζώων που βρίσκονται σε εξοχικές κατοικίες και οι 

ιδιοκτήτες τους δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές. 

Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστορικές, έχουμε πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό, τον κορωνοϊό (covid-19). 

Μπορούμε να σώσουμε τ’ αδέσποτα με μια χούφτα τροφή. Δεν χρειάζεται να πάμε στο πεδίο της μάχης. Ιδίως 

για να σώσουμε τα ζώα και να τους δείξουμε ότι δεν είναι ξεχασμένα από τους ανθρώπους φτάνει μία δήλωση 

εθελοντικής συμμετοχής και λίγος χρόνος, που αυτές τις μέρες είναι άπλετος για τους περισσότερους εντός 

σπιτιού.         (διασκευή) 

* Η κ. Σταματίνα Σταματάκου είναι δημοσιογράφος και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων. 

https://www.kathimerini.gr/society/1071928/i-pandimia-ta-zoa-syntrofias-kai-ta-adespota/ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ                                                                                                                           

Κύκλωσε τη σωστή επιλογή  

1. Το κείμενο έχει ληφθεί από …              /0,5 

https://www.kathimerini.gr/society/1071928/i-pandimia-ta-zoa-syntrofias-kai-ta-adespota/


Α) μυθιστόρημα  Β) ηλεκτρονική εφημερίδα  Γ) έντυπη εφημερίδα  Δ) φιλοζωικό περιοδικό 

2. Ποια από τις παρακάτω φράσεις εκφράζει καλύτερα το περιεχόμενο του κειμένου;         /0,5 

Α) πού μπορούμε να πάμε τα αδέσποτα ζώα την περίοδο covid19                                                                         

B) από τι υποφέρουν τα αδέσποτα ζώα την περίοδο covid19                                                                                  

Γ) πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα αδέσποτα ζώα την περίοδο covid19                                                             

Δ) ποια μέτρα ισχύουν για τα αδέσποτα την περίοδο covid19 

3. Στην περιοχή όπου βρίσκεται το εξοχικό σου, γνωρίζεις ότι υπάρχουν αδέσποτα. Παρουσίασε όλες τις 

ενέργειες που μπορείς να κάνεις για να τα βοηθήσεις σύμφωνα με το κείμενο (ολοκληρωμένες προτάσεις) 

……………………………………………………………………………………………….       

………………………………………………………………………………………………..   

………………………………………………………………………………………………..   

………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………..         /3 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

Βρες ποια επιλογή εκφράζει καλύτερα τη σημασία των λέξεων στο κείμενο         /2,5 

4. «να λιμοκτονήσουν» σημαίνει …. 

Α) να πεθάνουν της πείνας    Β) να αρρωστήσουν      Γ) να λιποθυμήσουν       Δ) να διψάσουν 

5. «πλήττονται» σημαίνει  

Α) αποκτούν πληγές      Β) υποφέρουν       Γ) πληθαίνουν        Δ) σκοτώνονται 

6. «ανήμπορα» σημαίνει  

Α) άφθαρτα      Β) φτωχά       Γ) άκακα        Δ) ανίσχυρα 

7. «κακοποιούν» σημαίνει 

Α) κατατάσσουν       Β) κακολογούν      Γ) κακομεταχειρίζονται        Δ) καταστρέφουν 

8. «αποθαρρύνει» σημαίνει 

Α) αποτρέπει           Β) απομονώνει           Γ) απομακρύνει            Δ) ενθαρρύνει 

 

 



ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

9. Στην πρόταση «στη χώρα μας κάποιοι σκοτώνουν ζώα» η υπογραμμισμένη λέξη είναι ….   /0,5 

Α) επίθετο   Β) ουσιαστικό  Γ) αντωνυμία   Δ) πρόθεση 

10. Στην πρόταση «κάποιους ανθρώπους δεν τους αποθαρρύνει ούτε η πανδημία» η υπογραμμισμένη λέξη 

είναι …        0,5 

Α) άρθρο   Β) επίθετο  Γ) ουσιαστικό  Δ) αντωνυμία 

11. αποτελούν: ο αντίστοιχος τύπος στον αόριστο είναι …        / 0,5 

Α) αποτελούταν          Β) αποτελούσαν                Γ) αποτέλεσαν               Δ) αποτελούνταν 

12. υπεύθυνη ενημέρωση: η γενική πληθυντικού είναι …          /0,5 

Α) των υπεύθυνων ενημερώσεων Β) των υπευθύνων ενημερώσεων Γ) της υπεύθυνης ενημέρωσης Δ) των 

υπευθυνών ενημερώσεων 

13. αφιλοκερδώς: η γενική ενικού του αντίστοιχου επιθέτου στο αρσενικό γένος είναι …    /0,5 

Α) του αφιλοκερδή     Β) του αφιλοκερδής  Γ) του αφιλοκερδού         Δ) του αφιλοκερδούς 

14. να προσφέρει: η προστακτική αορίστου στο β πρόσωπο είναι         /0,5 

Α) προσέφερε       Β) πρόσφερε     Γ) προσφέρε       Δ) προσφέρεις 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ  

15. Στην πρόταση «οι στιγμές είναι ιστορικές» η υπογραμμισμένη λέξη είναι …      /0,5 

Α) υποκείμενο         Β) αντικείμενο  

16. Στην πρόταση «κάποιους ανθρώπους δεν τους αποθαρρύνει ούτε η πανδημία» η υπογραμμισμένη λέξη 

είναι …       /0,5 

Α) υποκείμενο          Β) αντικείμενο 

17. Στην πρόταση «τα έρημα τα αδέσποτα δεν έχουν φωνή» η υπογραμμισμένη λέξη είναι …   /0.5 

Α) υποκείμενο        Β) αντικείμενο 

18. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι δευτερεύουσες; Βάλε Χ στο αντίστοιχο κουτάκι.    /1 

Σε κάθε κρίση πλήττονται πρώτα οι πιο αδύναμοι       



να ενημερωθεί υπεύθυνα για τα μέτρα μετακίνησης       

για να σώσουμε τα ζώα           

Και δεν υπάρχει πιο έμπρακτη απόδειξη πολιτισμού μίας σύγχρονης κοινωνίας   

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

Την περίοδο του Covid19 παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που υιοθέτησαν ή αγόρασαν 

κάποιο ζωάκι. Σε μία παράγραφο να παρουσιάσεις τους λόγους που εξηγούν, κατά τη γνώμη σου, αυτό το 

φαινόμενο (10-12 γραμμές).                                    /8                 
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