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Ρήματα, Χρόνοι και Εγκλίσεις / Verbs, all tenses and moods
1. Να συμπλήρωσετε τα κενά με το σωστό τύπο του ρήματος στον χρόνο και στην έγκλιση
που προκύπτει από το νόημα του κειμένου:
Fill in the blanks with the correct verb tense and mood form from the verbs given in brackets,
taking into consideration the content and scope of the text:
Τρεις ανήλικες αρκούδες από την Αλβανία στο Καταφύγιο
www.arcturos.gr | Νews
Κάτοικοι του Καταφυγίου της Καφέ Αρκούδας στο Νυμφαίο, το αλπικό χωριό της Φλώρινας,
………………………………………………… (γίνομαι) πολύ σύντομα τρεις αρκούδες από την Αλβανία.
Πρόκειται για δύο θηλυκά και ένα αρσενικό αρκουδάκι ηλικίας μόλις δύο ετών που
.......................................... (είμαι) αδέλφια και έπειτα από πολύμηνες προσπάθειες του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ
και των αρμόδιων αρχών στην Αλβανία ....................................................................................
(μεταφέρομαι) τέλος Ιανουαρίου στην Ελλάδα.

Οι τρεις αρκούδες ............................................ (είμαι) αρχικά στην κατοχή ιδιώτη από τον οποίο και
................................................................. (κατάσχομαι). Η κατοχή και αιχμαλωσία άγριων ζώων, αν
και παράνομη, .............................................. (είμαι) μία συνηθισμένη πρακτική στην Αλβανία λόγω
της έλλειψης ενός χώρου αντίστοιχου με το Καταφύγιο της Καφέ Αρκούδας του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ για να
τις ................................................................ (φιλοξενώ).
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Οι αρχές της γειτονικής χώρας ................................................................... (επικοινωνώ) με τον
ΑΡΚΤΟΥΡΟ .................................................. (ζητώ) του να …………..………………………………. (φιλοξενώ) τις
τρεις

αρκούδες,

οι

οποίες

δεν

.................................................

(μπορώ)

να

............................................................... (επανεντάσσομαι) στο φυσικό τους περιβάλλον καθώς
........................................................................ (μεγαλώνω) χωρίς τη μητέρα τους και υπό συνθήκες
αιχμαλωσίας

με

αποτέλεσμα

να

μη

..................................................

(γνωρίζω)

πώς

να

.................................................. (επιβιώνω) ελεύθερες σε φυσικό περιβάλλον.
Και οι τρεις αρκούδες ..................................................... (είμαι) σε πολύ καλή κατάσταση και δεν
.................................................................. (αντιμετωπίζω) κάποιο πρόβλημα υγείας. Η ένταξή τους
στο Καταφύγιο ..................................................................................... (γίνομαι) την Άνοιξη όταν
.................................................................................... (ξυπνώ) και οι υπόλοιπες αρκούδες από το
χειμέριο ύπνο.
Το Καταφύγιο της Αρκούδας ......................................................... (είμαι) ανοικτό κάθε μέρα εκτός
Τετάρτης από 10:00 ως τις 16:30.
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Απαντήσεις / Answers
Τρεις ανήλικες αρκούδες από την Αλβανία στο Καταφύγιο
www.arcturos.gr | Νews
Κάτοικοι του Καταφυγίου της Καφέ Αρκούδας στο Νυμφαίο, το αλπικό χωριό της Φλώρινας, θα
γίνουν πολύ σύντομα τρεις αρκούδες από την Αλβανία.
Πρόκειται για δύο θηλυκά και ένα αρσενικό αρκουδάκι ηλικίας μόλις δύο ετών που είναι αδέλφια
και έπειτα από πολύμηνες προσπάθειες του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και των αρμόδιων αρχών στην Αλβανία
μεταφέρθηκαν την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου στην Ελλάδα.
Οι τρεις αρκούδες ήταν αρχικά στην κατοχή ιδιώτη από τον οποίο και κατασχέθηκαν. Η κατοχή και
αιχμαλωσία άγριων ζώων, αν και παράνομη, είναι μία συνηθισμένη πρακτική στην Αλβανία λόγω
της έλλειψης ενός χώρου αντίστοιχου με το Καταφύγιο της Καφέ Αρκούδας του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ για να
τις φιλοξενήσει.
Οι αρχές της γειτονικής χώρας επικοινώνησαν με τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ ζητώντας του να φιλοξενήσει τις
τρεις αρκούδες, οι οποίες δεν μπορούν να επανενταχθούν στο φυσικό τους περιβάλλον καθώς
έχουν μεγαλώσει χωρίς τη μητέρα τους και υπό συνθήκες αιχμαλωσίας με αποτέλεσμα να μη
γνωρίζουν πώς να επιβιώσουν ελεύθερες σε φυσικό περιβάλλον.
Και οι τρεις αρκούδες είναι σε πολύ καλή κατάσταση και δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα
υγείας. Η ένταξή τους στο Καταφύγιο θα γίνει την Άνοιξη όταν θα έχουν ξυπνήσει και οι υπόλοιπες
αρκούδες από το χειμέριο ύπνο.
Το Καταφύγιο της Αρκούδας είναι ανοικτό κάθε μέρα εκτός Τετάρτης από 10:00 ως τις 16:30.

