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Το Σχολείο μας σε συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του στο πλαίσιο του 

Αναλυτικού Προγράμματος και του τρόπου αξιολόγησης του μαθήματος της Γ’ Λυκείου «Νεοελληνική Γλώσσα και 

Λογοτεχνία» την Πέμπτη, 16-12-2021 κατά τις τέσσερις πρώτες διδακτικές ώρες, πραγματοποίησε τρίωρη γραπτή 

δοκιμασία για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών/τριών μας. Η δράση αυτή πραγματοποιείται για τρίτη 

συνεχόμενη χρονιά και έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει πολλαπλά οφέλη. 

 

Ακολουθούν τα θέματα της Πέμπτης, 16 Δεκεμβρίου 2021 

 

ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Η πανδημία, τα ζώα συντροφιάς και τα αδέσποτα 
της Σταματίνας Σταματάκου* 

(προσαρμοσμένο) 
Το αρχικό κείμενο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 02-04-2020  

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

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. 
Οι εικόνες ντροπής από την Κίνα, όπου εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο κορωνοϊός (covid-19)  έκαναν το 
γύρο του κόσμου τότε. Ζώα συντροφιάς σκελετωμένα και εγκλωβισμένα μέσα σε σπίτια ή περιπλανώμενα 
και εκδιωγμένα στους δρόμους. Άλλοι πετούσαν τα μέχρι πρότινος κατοικίδιά τους από τα μπαλκόνια 
φοβούμενοι ότι θα τους κολλήσουν. Κάποιοι άλλοι είχαν επιστρατευθεί και έκαναν μαζικές «ευθανασίες» 
στους δρόμους. Μπορεί να μην έφταιγαν σε τίποτα αλλά πλήρωσαν με τη ζωή τους το τίμημα που δεν 
τους αντιστοιχούσε. Βέβαια οι αγορές που σφάζονται επί τόπου σκύλοι, διάφορα άλλα ζώα και 
νυχτερίδες, από όπου και φαίνεται να προήλθε ο νέος ιός, συνεχίζουν να λειτουργούν. 
Στη χώρα μαςκάποιοι συνεχίζουν να σκοτώνουν ή να κακοποιούν ζώα. Πυροβολούν γάτες και σκυλιά με 
αεροβόλα, ταΐζουν φόλες ετοιμόγεννες σκυλίτσες, πετάνε σε σφιχτά δεμένες σακούλες νεογέννητα 
γατάκια εντός του κάδου σκουπιδιών και εγκαταλείπουν, καταδικάζοντας σε θάνατο τα μέχρι χθες 
κατοικίδιά τους.  
Κάποιους ανθρώπους δεν τους σταματά ούτε η πανδημία, όταν θέλουν να κάνουν 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. 
Ήδη από την Κυριακή 22/3 το μεσημέρι ο υφυπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, έστειλε σχετική 
επιστολή στους δημάρχους με θέμα «ειδική μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα». Κάμποσοι δήμοι 
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ανταποκρίθηκαν δίνοντας τροφές για τα αδέσποτα ζώα αλλά όχι όλοι, ως οφείλουν μιας και κανονικά τα 
αδέσποτα ζώα αποτελούν δική τους ευθύνη βάσει της νομοθεσίας. Εξ αρχής είχαν παραμείνει ανοιχτά τα 
petshop. Επετράπη η μεταφορά ζώου σε κτηνίατρο, όπως επιτρέπεται η μεταφορά ανθρώπου σε 
γιατρό.Κάπου εκεί 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 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 πρόσβασή σε αυτές. 
Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστορικές, έχουμε πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό, τον κορωνοϊό (covid-19). 
Μπορούμε να σώσουμε τον κόσμο μένοντας στο σπίτι και τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες και τα 
μέτρα. 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.  
* Η κ. Σταματίνα Σταματάκου είναι δημοσιογράφος και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων. 
 
 
 
 
Κείμενο 2 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4830/2021ΦΕΚ 169/Α/18-9-2021 
Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 
ΜΕΡΟΣ Α' 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΡΓΟΣ» 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 1 
Σκοπός - Αντικείμενο 
Σκοπός του παρόντος είναι η προστασία των ζώων συντροφιάς και η εξασφάλιση της ευζωίας τους, η 
ενίσχυση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας των ζώων συντροφιάς, η θέσπιση σαφούς και συνεκτικού 
κανονιστικού πλαισίου για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και στρατηγικής για τη 
δραστική μείωση του αριθμού τους μέσω προγραμμάτων υιοθεσίας, με απαρέγκλιτη τήρηση των 
κανόνων ευζωίας των ζώων. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΖΩΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 
Άρθρο 9 
Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς 
1.Ο ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς υποχρεούται: 
(α) Να στειρώσει το δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς του. ... 
Σε περίπτωση, που ο ιδιοκτήτης ζώου δεν στειρώσει το ζώο συντροφιάς του ... επιβάλλεται ... πρόστιμο ... 
και χορηγείται στον ιδιοκτήτη τρίμηνη προθεσμία για να προβεί στη στείρωση. … Σε περίπτωση που και 
αυτή η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, επιβάλλεται εκ νέου το πρόστιμο. 
(β) Να σημάνει και να καταγράψει το ζώο του στο ΕΜΖΣ*. 
... 
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(δ) Να μεριμνά για τον ετήσιο εμβολιασμό του ζώου, εφόσον αυτός προβλέπεται, και την κτηνιατρική 
εξέτασή του, η οποία αποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του ζώου, 
εφόσον διαθέτει. 
 
(ε) Να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου συντροφιάς, να μεριμνά για την αναγκαία κτηνιατρική 
περίθαλψή του, την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος, προσαρμοσμένου στον 
φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου, το οποίο να του επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική του στάση, χωρίς 
να εμποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητα για πραγματοποίηση της απαραίτητης για την 
υγεία και την ευζωία του άσκησης. 
... 
(ζ) Να μην εγκαταλείπει το ζώο συντροφιάς του. 
(η) Να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου συντροφιάς. 
.... 
(θ) Να μεριμνά, ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες ανάγκες του ζώου και το ζώο να έχει επαρκή επαφή με 
τον ίδιο ή άλλο άνθρωπο, ώστε να μην ζει σε κατάσταση μοναξιάς και να διατηρείται η ψυχική του υγεία, 
καθώς και για την εκπαίδευσή του, όταν απαιτείται. 
(ι) Να μην κόβει τα αυτιά ή την ουρά του ζώου, εκτός αν συντρέχει ιατρικός λόγος. .... 
*ΕΜΖΣ = Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς 
 
 
Κείμενο 3 
Ντίνος Χριστιανόπουλος, Τα σκυλιά 
 
[από την Ενότητα Νεκρή Πιάτσα,  Πεζά ποιήματα, Θεσσαλονίκη, Ιανός 2004] 
 
Αργά το βράδυ βλέπεις τα σκυλιά να περιφέρονται σαν άκακες συμμορίες.Εξουθενωμένα από ανθρώπους 
και αυτοκίνητα, άλλα μικρά, άλλα μεγάλα, και μερικά κουτσά, δεν έχουν πια κουράγιο ούτε να γαβγίσουν 
ούτε να δαγκάσουν. Καμιά φορά κανένα κάθεται να το χαϊδέψεις και σε κοιτάει μ’ ευγνωμοσύνη μες στα 
μάτια· όμως τα πιο πολλά στέκουν από μακριά, γεμάτα υποψία: ξέμαθαν πια να ξεχωρίζουν τους 
ανθρώπους. 
 
Μαζί με τ’ άλλα είναι και μερικά σκυλιά από ράτσα, που κόστισαν κάποτε μια μικρή περιουσία· που δεν 
έτρωγαν παρά μόνο μπιφτέκι· που τα έλουζαν ωραίες κυρίες και ύστερα τα έβγαζαν για τον πρωινό τους 
περίπατο – και τώρα παρατημένα απ’ τ’ αφεντικά τους, Κύριος οίδε για ποιο λόγο, με το λουρί ακόμα 
στον λαιμό και με την απορία στα μάτια, τρέχουν κι αυτά μαζί με τα κοπρόσκυλα, έχοντας μάθει κιόλας 
στην απόγνωση και στις κακές συνήθειες του δρόμου. 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
ΘΕΜΑ Α 
Να παρουσιάσετε συνοπτικά τα μέτρα που λήφθηκαν στην Ελλάδα την περίοδο της πανδημίας για την 
προστασία των ζώων συντροφιάς και τα αδέσποτα, σύμφωνα με το κείμενο 1. (60-70 λέξεις). Η 
απάντησηβρίσκεται στην 5η παράγραφο του κειμένου. 

Μονάδες 15 
ΘΕΜΑ Β 
Β1.Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε με βάση το Κείμενο 1 ή το Κείμενο 2 τις παρακάτω περιόδους 
λόγου, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε περίοδο τη λέξη Σωστό ή 
Λάθος. Να τεκμηριώσετε  την απάντησή σας Σωστό ή Λάθοςγια κάθε περίοδο, παραθέτοντας ένα 
απόσπασμα από το κείμενο. 
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1. Σύμφωνα με το κείμενο 1, σκοπός μίας πολιτισμένης κοινωνίας (πρέπει να) είναι η προστασία της 
υγείας των ζώων.  
2. Ο νομοθέτης μεριμνά μόνο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς και όχι για τα αδέσποτα. 
3. Σύμφωνα με κείμενο 1, σε ιδιαίτερα δύσκολες ιστορικές συνθήκες δικαιολογείται η παραμέληση 
των ζώων. 
4. Σύμφωνα με το νόμο, οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να στειρώνουν 
τα ζώα τους. 
5. Σύμφωνα με το νόμο, η καλή φυσική και ψυχική υγεία των ζώων συντροφιάς είναι υποχρέωση των 
ιδιοκτητών τους. 

Μονάδες 10 
 

Β2.Στο κείμενο 1 χρησιμοποιείται συχνά το α΄ πληθυντικό πρόσωπο, ενώ στο κείμενο 2 χρησιμοποιείται 
μόνο το γ΄ ενικό πρόσωπο. Να αιτιολογήσετε τις συγκεκριμένες γλωσσικές επιλογές, λαμβάνοντας υπόψη 
για καθεμία από αυτές την πρόθεση του πομπού και το είδος του κειμένου. 

Μονάδες 15 
 
Β3.α)Τι επιδιώκει η συντάκτρια του Κειμένου 1 με την εκτεταμένη χρήση παραδειγμάτων στη 2η και 3η 
παράγραφο;(μονάδες 10) 
β)«Κάποιους ανθρώπους…να κάνουν καλό»: Στο παραπάνω απόσπασμα τουΚειμένου 1, το οποίο είναι 
σημειωμένο με έντονη γραφή, ποιανοηματική σχέση δηλώνεται από τον τρόπο σύνδεσηςμεταξύ των 
περιόδων. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας. (μονάδες 5). 

Μονάδες 15 
 
 

ΘΕΜΑ Γ 
Να παρουσιάσετε το κύριο, κατά τη γνώμη σας, ζήτημα στο οποίο αναφέρεται το ποιητικό υποκείμενο 
στοΚείμενο 3. Να αξιοποιήσετε για την τεκμηρίωσητης απάντησής σας τρεις (03) κειμενικούς δείκτες.  
Ποια είναι η δική σας στάση απέναντι στο ζήτημα που θίγει το ποιητικό υποκείμενο; 
(150-200 λέξεις) 

Μονάδες 15 
 

ΘΕΜΑ Δ 
Στη γειτονιά του σχολείου σου παρατηρείται να κυκλοφορούν αδέσποτα ζώα συντροφιάς, τα οποία δεν 
βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση. Αξιοποιώντας δημιουργικά τα Κείμενα 1 και 2 να γράψεις ένα 
άρθρο (350-400 λέξεις) για την ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου σου, στο οποίο θα επιχειρείς α) να 
εξηγήσεις τα αίτια του φαινομένου και β) να προτείνεις δράσεις, που μπορεί να αναλάβουν οι μαθητικές 
κοινότητες, για να ευαισθητοποιήσουν την τοπική κοινωνία σε θέματα προστασίας των ζώων.   

Μονάδες 30 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
 


