
                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 1 από 4                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

 

Α1.  

Πρόταση Σωστό/ 

Λάθος 

Αιτιολόγηση με αναφορά στο 

κείμενο 

1. Ο αφηγητής και ο Γκαστίν 

ήταν μέτοικοι της 

Μασσαλίας. 

Λ  

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 

2. Ο αφηγητής και ο Γκαστίν 

βίωσαν τις ίδιες συνθήκες 

στη χώρα που 

μετανάστευσαν. 

Λ 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… 

3. Η ιστορία κάθε 

ξενιτεμένου περικλείει 

μέσα της πόνο που μένει 

χαραγμένος στη μνήμη 

τους. 

Σ  

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… 

4. Μ

με το πέρασμα των ετών 

έχει εξαλειφθεί το 

φαινόμενο του ρατσισμού 

στους μετανάστες. 

 

Λ  

Γιατί η ξενιτιά χαράσσει συνεχώς 

νέους κύκλους, περνώντας όμως 

από τις ίδιες διαδρομές και 

νομοτέλειες 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Νεοελληνική Γλώσσα / Γ’ ΕΠΑΛ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/10/2018 
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Α2. Ο αρθρογράφος διατυπώνει στο κείμενο την άποψή του για το διαχρονικό φαινόμενο της 

μετανάστευσης. Αρχικά, αφορμάται από μια ταινία που παρακολούθησε για τους Έλληνες 

μετανάστες στη Μασσαλία και τη μετέπειτα γνωριμία του με τον σκηνοθέτη της ταινίας. Όντας και 

οι δύο μέτοικοι στην Ελλάδα βίωσαν τη μετανάστευση κάτω από διαφορετικές συνθήκες εξαιτίας 

της διαφορετικής χώρας προέλευσης.  Στη συνέχεια, αναφέρει όμως, ότι όποιος προσπαθεί με πείσμα 

και υπομονή αφομοιώνεται από την κοινωνία όπως οι Έλληνες της Μασσαλίας. Επιλογικά, 

επισημαίνει πως κοινό γνώρισμα κάθε ξενιτεμένου είναι ο πόνος που αποτελεί το εφαλτήριο για την 

εξέλιξή του και μένει πάντα στη μνήμη του. 

 

Β1.γνωστή, απαγόρευαν, εσωτερικό, όμοιο, έλκει. 

 

Β2.  

-ειρωνεία: («τα τελευταία χρόνια… εξ Αλβανίας») 

-χιούμορ: («Ο Γκαστίν ήρθε… χρόνια») 

-αφήγηση («εμάς δε μας … οι Γάλλοι») 

-συγκινησιακά φορτισμένος λόγος μέσα από τη χρήση α΄και β΄ρηματικού προσώπου, σχημάτων    

λόγων 

 

Β3.  

1. Οι ταπεινές δουλειές που έκαναν οι γονείς και οι παππούδες τους δεν προτιμούνται από τα 

παιδιά τους. 

2. Νέοι κύκλοι χαράσσονται συνεχώς από την ξενιτιά. 

Γ.     

Παραγωγή Λόγου – Ενδεικτική Ανάπτυξη  

Προσφώνηση: Kυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμμαθητές  

 

 

Πρόλογος  

Συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα, στην εκδήλωση που διοργάνωσε το σχολείο μας για να τιμήσουμε 

την επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μιας ημέρας - σταθμού 

για την ανθρωπότητα, καθώς μετά από μια μακραίωνη πορεία διεκδικήσεων και αγώνων, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα αναγορεύονται σε παγκόσμια αξία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι τα 

καταγεγραμμένα και κοινώς αποδεκτά φυσικά δίκαια του ανθρώπου. Είναι τα δικαιώματα που πρέπει 

να έχει ο άνθρωπος «όπου γης», με μόνη την ιδιότητα του ανθρώπου, ανεξάρτητα δηλαδή από 

εθνότητα, φυλή, γλώσσα, θρήσκευμα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να τον χωρίζει από τους άλλους 

ανθρώπους. Είναι όλες εκείνες οι θεμελιώδεις ελευθερίες που ταιριάζουν στην ανθρώπινη υπόσταση 

και την εξυψώνουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρά τη μεγάλη πρόοδο που συντελέστηκε όμως, θα 

ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στη σύγχρονη πραγματικότητα, που δεν είναι καθόλου 

ειδυλλιακή.  
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 Αιτίες παραβιάσεων  

- Αλαζονεία, ασυδοσία, ανταγωνισμός, επεκτατισμός ισχυρών του κόσμου 

- Οικονομικά συμφέροντα  

- Ελλιπής γνώση και διαπαιδαγώγηση, φανατισμός, στερεότυπα, έλλειψη ανεκτικότητας  

- Ατομικισμός, κοινωνική αδιαφορία, ιδιοτέλεια, κρίση ηθικών αξιών, αμοραλισμός  

- Κρίση δημοκρατίας, αυταρχισμός ολοκληρωτικών καθεστώτων 

Επίλογος  

Τα ανθρώπινα δικαιώματα συνιστούν θεμέλιο λίθο του πολιτισμού. Αποτελεί ατομικό και συλλογικό 

χρέος η επαγρύπνηση και κινητοποίηση για την υπεράσπισή τους. Γιατί μόνο έτσι μπορούν να 

τεθούν οι βάσεις για την ευτυχία και αρμονική συνύπαρξη όλων των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ για 

την αμέριστη προσοχή σας 

 

 

2. Λογοτεχνικό κείμενο 

 

Α1. Το ποίημα δεν αναφέρεται μόνο στον Αδόλφο Χίτλερ, αλλά σε όλους όσοι έχουν ρατσιστική 

συμπεριφορά. Με τον τρόπο αυτό καυτηριάζει την ξενοφοβία, το ρατσισμό, την περιθωριοποίηση 

και τα στερεότυπα που δυναστεύουν τις ζωές των ανθρώπων και, όχι μόνο εκφράζονται από τους 

πολίτες, αλλά κάποιες φορές χαρακτηρίζουν και τις πολιτικές ηγεσίες. 

 

Β1. Το α΄ενικό πρόσωπο χρησιμοποιείται από το συγγραφέα στο ποίημα, διότι εκφράζει τις 

προσωπικές σκέψεις, τους προσωπικούς του προβληματισμούς. Ο λόγος γίνεται άμεσος και 

ζωντανός. Επίσης, χρησιμοποιείται και το γ΄ πληθυντικό γιατί έτσι αποστασιοποιείται ο ποιητής από 

το φαινόμενο που περιγράφει και καθίσταται αντικειμενικός παρατηρητής. 

Β2. Το ποίημα έχει αυτόν τον τίτλο γιατί στο πρόσωπο του Αδόλφου Χίτλερ συμπυκνώνεται όλο το 

περιεχόμενο της έννοιας ρατσισμός. Πιστεύοντας στην ανωτερότητα της δικής του φυλής και στην 

κατωτερότητα των Εβραίων δε δίστασε να φερθεί απάνθρωπα ξεχνώντας το σεβασμό σε 

οποιαδήποτε ανθρωπιστική αξία. Η ερώτηση «Ξεχνιέται ο Αδόλφος Χίτλερ;» είναι ρητορική. Ο 

αναγνώστης καταλαβαίνει ότι κανείς δεν είναι δυνατόν να ξεχάσει τον Χίτλερ ύστερα από τα ειδεχθή 

εγκλήματα που διέπραξε κατά της ανθρωπότητας. Το βαθύτερο νόημα της ερώτησης είναι ότι, ακόμα 

και αν η ανθρωπότητα ήθελε να ξεχάσει, δε θα μπορούσε γιατί πάντοτε υπάρχουν ρατσιστές που 

είναι «γιομάτοι μίσος» και δεν μπορούν να δουν ότι «το εφήμερο της ζωής» είναι το κοινό στοιχείο 

όλων των ανθρώπων. 

 

Γ. Η σημαντική οικονομική ανάπτυξη που έχει επιτευχθεί στις μέρες μας από πολλά κράτη δεν 

αποτελεί ικανό παράγοντα διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς η ανάπτυξη αυτή έχει 

κυρίως προκύψει μέσα από τακτικές ευθέος ανταγωνισμού που έχουν σημάνει την επιδείνωση της 

οικονομίας μιας άλλης χώρας ή την εκμετάλλευση του εργατικού δυναμικού ενός υποδεέστερου 

οικονομικά κράτους ή τη συσσώρευση πλούτου από ένα μικρό μόνο μέρος του πληθυσμού. Σε κάθε 

περίπτωση η οικονομική ευμάρεια πολλών κοινωνιών, όσο εντυπωσιακή κι αν είναι, δεν αφορά το 

σύνολο του πληθυσμού της. Έτσι, ακόμη και οι πλούσιες κοινωνίες έχουν ανησυχητικά συμπτώματα, 
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όπως είναι τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, οι άστεγοι πολίτες, αλλά κι εκείνοι που επιβιώνουν μόνο 

χάρη σε κάποιο πενιχρό κρατικό βοήθημα. Η κατάσταση, ωστόσο, είναι ακόμη πιο κρίσιμη σε χώρες 

του αναπτυσσόμενου κόσμου, αλλά και στα θεοκρατικά κράτη, όπως είναι αυτά των ισλαμιστών, 

όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται συστηματικά. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


