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1. Κείμενα 

 

Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο  

Δεν ξέρω εάν έχετε δει το ντοκιμαντέρ «Μασσαλία, μακρινή μου κόρη» του Μάρκο Γκαστίν. 

Αφηγείται την ιστορία των Ελλήνων μεταναστών της Μασσαλίας. Το είδα πρόσφατα και το βρήκα 

υπέροχο. Εκτός αυτού, ήταν μια ευκαιρία να γνωρίσω τον ίδιο τον σκηνοθέτη, και να συζητήσουμε 

για τους μετοίκους, αφού είμαστε και οι δυο μέτοικοι. Ο Γκαστίν ήρθε στην Αθήνα από το 

πασίγνωστο και υπέροχο Παρίσι για να μείνει μόνο δύο μήνες: συμπλήρωσε ήδη είκοσι έξι χρόνια. 

Εγώ ήρθα στην Αθήνα από την παγκοσμίως και απολύτως άγνωστη Λούσνια της Αλβανίας. Δεν 

ήξερα πόσο θα έμενα, δεν ήξερα και εάν θα μου επέτρεπαν να μείνω. Συμπλήρωσα ήδη δεκαπέντε 

χρόνια… 

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα πάσχω από ένα παράξενο «σύνδρομο»: κάθε φορά που 

βρίσκομαι στο εξωτερικό μού λείπει η Αθήνα. Οι κάτοικοι της Αθήνας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, 

είναι μέτοικοι: παλαιοί μέτοικοι και νεο-μέτοικοι… Ο Γκαστίν και εγώ είμαστε νεο-μέτοικοι. (…) 

Βέβαια, στον Γκαστίν του το υπενθυμίζουν με διαφορετικό τρόπο, γιατί αλλιώς είναι να ‘σαι νεο-

μέτοικος εκ Παρισίων και αλλιώς νεο-μέτοικος εξ Αλβανίας. Στη δεύτερη περίπτωση, μπορεί να σε 

αντιμετωπίσουν όπως αντιμετώπισαν τους Έλληνες μετανάστες της Μασσαλίας… 

«Εμάς δε μας έδιναν δουλειά ούτε ως λιμενεργάτες» -αφηγείται ένας από αυτούς. «Μας 

αποκαλούσαν «sale race» («βρόμικη φάρα») και οι πιο ρατσιστές ήταν οι Ιταλοί, που είχαν φάει τον 

ρατσισμό με το κουτάλι, όταν πρωτόφθασαν στη Μασσαλία…». «Εάν παραπονιόμασταν», αφηγείται 

ένας άλλος, «μας έλεγαν: “ Εάν δε σας αρέσει εδώ, πηγαίνετε εκεί απ’ όπου ήρθατε” … Οι γονείς 

μας, για να μην υποστούμε τον ρατσισμό, μας έλεγαν να μη μιλήσουμε ελληνικά έξω από το σπίτι… 

Εμείς θέλαμε να αποδείξουμε στους Γάλλους πως είμαστε άξιοι για αυτήν την κοινωνία. Γι’ αυτό, 

στο σχολείο διαβάζαμε γαλλικά περισσότερο απ’ ό, τι διάβαζαν οι Γάλλοι». 

Οι Έλληνες της Μασσαλίας τα κατάφεραν χάρη στο θαυμαστό πείσμα και τη μεγάλη 

εργατικότητά τους. Τώρα είναι Γάλλοι πολίτες, παλαιοί μέτοικοι της Μασσαλίας. Τα παιδιά τους δεν 

προτιμούν τις ταπεινές δουλειές που έκαναν οι γονείς και οι παππούδες τους: εκείνες τώρα είναι για 

τους νεο-μέτοικους που έρχονται. Γιατί η ξενιτιά χαράσσει συνεχώς νέους κύκλους, περνώντας όμως 

από τις ίδιες διαδρομές και νομοτέλειες. 

«Στον δρόμο μου συνάντησα τον πόνο, που με σπρώχνει πάντα πιο μπροστά», λένε οι στίχοι 

του άσματος το οποίο κλείνει την ταινία και που τραγουδούν οι παλαιοί μέτοικοι της Μασσαλίας. 

Αυτή η «συνάντηση» με τον πόνο, που μας πηγαίνει πάντα πιο μπροστά, είναι η κατ’ εξοχήν 

συνθήκη της ανθρώπινης ύπαρξης και ο τρόπος αφήγησης αυτής της «συνάντησης» είναι η ίδια μας 

η μνήμη… 

Γκ.Καπλάνι, εφημ. Τα Νέα, 03/05/2005

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Νεοελληνική Γλώσσα/ Γ’ ΕΠΑΛ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/10/2018 
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2. Ασκήσεις 

1η Δραστηριότητα 

 

Α1. Σε κάθε μία από τις προτάσεις που ακολουθούν να δώσετε ένα χαρακτηρισμό Σωστό ή Λάθος 

με βάση το περιεχόμενο του κειμένου. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με συγκεκριμένη 

αναφορά στο κείμενο.  

1. Ο αφηγητής και ο Γκαστίν ήταν μέτοικοι της Μασσαλίας. 

2. Ο αφηγητής και ο Γκαστίν βίωσαν τις ίδιες συνθήκες στη χώρα που μετανάστευσαν. 

3. Η ιστορία κάθε ξενιτεμένου περικλείει μέσα της πόνο που μένει χαραγμένος στη μνήμη τους. 

4. Με το πέρασμα των ετών έχει εξαλειφθεί το φαινόμενο του ρατσισμού στους μετανάστες. 

(6 Μονάδες)  

 

Α2. Να αποδώσετε περιληπτικά το παραπάνω κείμενο σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(9 Μονάδες) 

 

2η Δραστηριότητα 

 

Β1. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμία από τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου: 

άγνωστη, επέτρεπαν, εξωτερικό, διαφορετικό, σπρώχνει.  

(5 Μονάδες) 

 

Β2. Ποια μέσα επίκλησης στο συναίσθημα εντοπίζετε στο παραπάνω κείμενο; Να καταγράψετε από 

ένα παράδειγμα για κάθε μέσο. 

(5 Μονάδες) 

 

Β3. Στις προτάσεις που ακολουθούν να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 

 

1. Τα παιδιά τους δεν προτιμούν τις ταπεινές δουλειές που έκαναν οι γονείς και οι παππούδες 

τους. 

2. Η ξενιτιά χαράσσει συνεχώς νέους κύκλους. 

(5 Μονάδες) 

3η Δραστηριότητα 

 

Γ. Παραγωγή λόγου 

«Εκφωνείτε ομιλία σε σχολική εκδήλωση για την επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης, με σκοπό 

να ευαισθητοποιήσετε τους συμμαθητές σας, παρουσιάζοντας τους λόγους παραβίασης των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων στον πλανήτη (200-250 λέξεις)  

.  

(20 Μονάδες) 
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Ο Νίκος Εγγονόπουλος (1907-1985), ζωγράφος, ποιητής και σκηνογράφος, υπήρξε ένας από τους 

σημαντικότερους εκπροσώπους του Μοντερνισμού στην Ελλάδα. Ο τίτλος του ποιήματός του είναι 

παρμένος από το Δοκίμιο για την ανισότητα των ανθρωπίνων φυλών (1853-55) του Γάλλου 

διανοούμενου Αρτύρ Ντε Γκομπινό. Στο έργο αυτό, που αποτελεί τη θεωρητική βάση του 

ρατσισμού, εκφράζεται η θέση ότι μεταξύ των ανθρώπινων φυλών υπάρχει μια ιεραρχία, η οποία 

τεκμηριώνεται από βιολογικές, ανθρωπολογικές και ιστορικές μελέτες. Την άποψη για την υπεροχή 

της «Αρίας Φυλής» ο Χίτλερ την προσάρμοσε κατόπιν στα δικά του μέτρα, προκαλώντας εκατόμβες 

θυμάτων που δεν «ταίριαζαν» στις προδιαγραφές του Αρίου ανθρώπου. 

 

 Essai sur l’ inégalité des races humaines 

 (Δοκίμιο περί της ανισότητος των ανθρωπίνων φυλών) 

ξεχνιέται ο Αδόλφος Χίτλερ; 

 

 

αλήθεια – των αδυνάτων αδύνατο- 

ποτές δεν εκατάφερα να καταλάβω 

αυτά τα όντα που δεν βλέπουνε 

το τερατώδες κοινό γνώρισμα τ’ ανθρώπου 

-το εφήμερο 

της παράλογης ζωής του- 

κι ανακαλύπτουνε διαφορές 

-γιομάτοι μίσος – διαφορές 

σε χρώμα δέρματος φυλή 

θρησκεία 

Νίκος Εγγονόπουλος. Στην κοιλάδα με τους ροδώνες, Ίκαρος, Αθήνα 1978. 

 

 

 2. Ασκήσεις  

 

1η Δραστηριότητα 

 

Α1. Το ποίημα αναφέρεται μόνο στον Χίτλερ ή έχει ευρύτερο στόχο; Να απαντήσετε σε μία 

παράγραφο (40-60 λέξεις). 

                                                                                                          (15 Μονάδες) 
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2η Δραστηριότητα 

 

Β1. Ποια ρηματικά πρόσωπα χρησιμοποιεί ο Εγγονόπουλος στο ποίημά του και γιατί; Να 

απαντήσετε σε μία παράγραφο (40-60 λέξεις). 

 

 

       (5 Μονάδες) 

 

Β2. Γιατί το ποίημα έχει υπότιτλο «ξεχνιέται ο Αδόλφος Χίτλερ;»; Τι είδους ερώτηση είναι αυτή; 

Ποιο είναι το νόημά της; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο (50-70 λέξεις). 

 

       (10 Μονάδες) 

3η Δραστηριότητα 

 

Γ. Το ποίημα του Εγγονόπουλου που σας δόθηκε σχετικά με τον ρατσισμό, πιστεύετε πως 

εξακολουθεί να είναι επίκαιρο; Να αναπτύξετε τις σκέψεις σας σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων. 

                   (20 Μονάδες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


