
TEXTE (2021) 

 
Οι φίλοι μας τα ζώα 

 

 Υπάρχει καλύτερος φίλος από ένα κατοικίδιο ζώο; Γάτες και σκύλοι (αλλά ακόμη και 
μικρά χάμστερ) συντροφεύουν συχνά μικρά παιδιά, ενήλικες και ηλικιωμένους στην 
καθημερινή τους ζωή. Τι προσφέρουν; Παρέα, συντροφικότητα, τρυφερότητα, πίστη, 
ακόμη και φύλαξη, είναι μια πρώτη απάντηση. Έχουν τον δικό τους τρόπο επικοινωνίας με 
τον οποίο εκδηλώνουν επιθυμίες, ανάγκες, αισθήματα. Και τα αισθήματα συχνά είναι 
βαθιά, δυνατά και σταθερά. Ένας σκύλος που προστατεύει και υπερασπίζεται το αφεντικό 
του, μια γάτα που κρατά συντροφιά και δείχνει τρυφερότητα προς ένα μοναχικό άτομο, 
ένα χάμστερ που παίζει και διασκεδάζει τον ιδιοκτήτη του, αποτελούν κάποια 
παραδείγματα.   

 Βεβαίως, τα ζώα αυτά χρειάζονται σταθερή φροντίδα: την τροφή τους, τον 
απαραίτητο εξοπλισμό για να κατοικούν σε σπίτια, τον συστηματικό εμβολιασμό τους και 
την επίσκεψη στον κτηνίατρο, τακτικές βόλτες αν πρόκειται για σκύλους που ζουν σε 
διαμερίσματα πόλεων, εξημέρωση από ειδικούς εκπαιδευτές για ορισμένες ράτσες 
σκυλιών. Όταν κάποιος αποφασίσει να πάρει ένα κατοικίδιο ζώο και να το φιλοξενεί στο 
σπίτι του, αναλαμβάνει μια ευθύνη και πρέπει να ξέρει ότι μπορεί να την φέρει εις πέρας. 
Ζώα που υιοθετούνται ή περισυλλέγονται από τον δρόμο και μετά εγκαταλείπονται ως 
αδέσποτα, μετατρέπονται σε σοβαρό πρόβλημα για τον δήμο της περιοχής και είναι κρίμα 
για τα ίδια. Υπάρχει επίσης ευθύνη και έναντι των άλλων, των γειτόνων, των φίλων: ένα 
ζώο που ενοχλεί με τους θορύβους, με τις ακαθαρσίες του ή ακόμη και με την 
επιθετικότητά του, θέλει προσοχή και κάτι τέτοιο είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη του. 
 Τα ζώα, επομένως, δεν αποτελούν το καπρίτσιο κάποιου για μια στιγμή, για να 
ικανοποιηθεί το κέφι ενός παιδιού ή η παροδική επιθυμία ενός ατόμου. Απαιτούν σωστή 
και διαρκή φροντίδα, σεβασμό, και όλα αυτά τα ανταποδίδουν με το παραπάνω στον 
κάτοχό τους.   
 
       Κείμενο της παιδαγωγικής ομάδας 
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COMPREHENSION DU TEXTE (7 points) 
 

Α) Να εξηγήσετε (με συνώνυμα ή με περισσότερες λέξεις) τι σημαίνουν οι παρακάτω 
λέξεις (4 points): 
1. η συντροφικότητα = _______________________________________________________ 

2. ο εξοπλισμός = ___________________________________________________________ 

3. περισυλλέγω = ___________________________________________________________ 

4. το αδέσποτο ζώο = ________________________________________________________ 

5. παροδικός = _____________________________________________________________ 

6. η επιθετικότητα = _________________________________________________________ 

7. η εξημέρωση = ___________________________________________________________ 

8. φέρω εις πέρας = _________________________________________________________ 

 
Β) Να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν με βάση το κείμενο (3 points): 
 

1. Σύμφωνα με το κείμενο, τι κυρίως προσφέρουν τα ζώα συντροφιάς στους ανθρώπους – 
ιδιοκτήτες τους; 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Ποια φροντίδα χρειάζονται τα ζώα συντροφιάς για να μπορούν να κατοικούν με τους 
ανθρώπους σε σπίτια και πιο συγκεκριμένα σε διαμερίσματα; 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Ποια προβλήματα δημιουργούνται όταν ένα ζώο εγκαταλείπεται από τον ιδιοκτήτη του 
και καταλήγει αδέσποτο; 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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COMPETENCE LINGUISTIQUE (6 points)  
 
Α) Να γράψετε τα ουσιαστικά (μαζί με το άρθρο) που παράγονται από τα παρακάτω 
ρήματα (2 points): 
     ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. προσφέρουν   _______________________ 

2. αποφασίσει   _______________________ 

3. εγκαταλείπονται   _______________________ 

4. απαιτούν    _______________________ 

 
Β) Να γράψετε στο ίδιο πρόσωπο τον Αόριστο και τον Στιγμιαίο Μέλλοντα των παρακάτω 
ρημάτων (2 points): 
     ΑΟΡΙΣΤΟΣ          ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

1. κατοικούν    _______________________     _____________________ 

2. χρειάζονται   _______________________     _____________________ 

3. προστατεύει   _______________________     _____________________ 

4. διασκεδάζει   _______________________     _____________________ 

 
Γ) 1. το πρόβλημα – 2. η εξημέρωση: να γράψετε την Γενική και την Αιτιατική Ενικού και 
Πληθυντικού (2 points): 
 
1.το πρόβλημα   ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ         ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ 

     _______________________     _____________________ 

     ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ        ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ 

     _______________________     _____________________ 

 
2. η εξημέρωση   ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ         ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ 

     _______________________     _____________________ 

     ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ        ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ 

     _______________________     _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             3/4 



EXPRESSION ECRITE 

 
Να γράψετε μια μεγάλη παράγραφο (περίπου 150 λέξεις) με θέμα:  
Θα θέλατε να έχετε ένα κατοικίδιο ζώο και τι είδους συγκεκριμένα; Γιατί ναι ή γιατί όχι;  
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
 
Καλή επιτυχία! 
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