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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

ΓΛΩΣΣΑ 

 

Ο ρατσισμός στην Ελλάδα του σήμερα 

 

Ο ρατσισμός στη χώρα που ανέδειξε αξίες όπως η δημοκρατία, η φιλοσοφία κλπ, που 

ανέδειξε τις επιστήμες και βάφτισε την Ευρώπη, διάγει τις πιο λαμπρές του μέρες αντλώντας 

δύναμη από την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα. Ρατσισμός όχι μόνο κοινωνικός ή 

μεταξύ εθνοτήτων, αλλά και μεταξύ κοινωνικών ομάδων. Ένα φαινόμενο, που στην Ευρώπη 

και κυρίως στη βόρεια και την κεντρική άντλησε τη δύναμή του κατά κύριο λόγο εξαιτίας της 

ξενοφοβίας και του συντηρητισμού, δεν μπορούσε να βρει ελεύθερο δρόμο και εκφραστές 

στην νότια Ευρώπη. Όμως, ο δρόμος αυτός άνοιξε με την οικονομική κρίση και έδωσε την 

ευκαιρία να αναγεννηθούν κινήματα διάσπασης – αυτονομισμού σε χώρες όπως Ισπανία και 

Ιταλία και στη χώρα μας να εκφραστεί με πολλές μορφές βίας. 

Το πρώτο θύμα αυτής της βίας είναι οι μετανάστες οι οποίοι ενώ τα προηγούμενα χρόνια της 

επίπλαστης ανάπτυξης χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία, προκειμένου εμείς απερίσπαστοι να 

αφεθούμε στην πνευματική ανάταση και πνευματική μόρφωση των νέων,  δηλαδή σε μη 

παραγωγικούς τομείς,  με το σκάσιμο της φούσκας,  αυτοί αποτέλεσαν τα πρώτα εξιλαστήρια 

θύματα. Βέβαια η χώρα μας αποτέλεσε τον πρώτο και κύριο δέκτη των ενεργειών από ΗΠΑ 

και Ευρώπη (Αφγανιστάν, Ιράκ κ.α.) έχοντας και ως αντίπαλο την απαράδεκτη απόφαση του 

Δουβλίνο 2 που επιβαρύνει τις χώρες της νότιας Ευρώπης χωρίς καμία προστασία. 

Μέσα σ’ αυτή την οικονομική κρίση ο ρατσισμός εκφράστηκε και σε άλλα επίπεδα, 

ενεργοποιώντας, σε πολλές περιπτώσεις, το επικίνδυνο φαινόμενο του κοινωνικού 

αυτοματισμού. Η υποχρέωση, και μετά από κάποιο σημείο, αναγκαία εφαρμογή επαχθών, 

μνημονιακών πολιτικών που επεβλήθησαν στη χώρα μας, βοήθησαν στην ανάπτυξη του 

κοινωνικού ρατσισμού, της εκμετάλλευσης των ανθρώπων, την επιστροφή στον εργασιακό 

μεσαίωνα, στην εμφάνιση δίπολων (δημόσιος τομέας – ιδιωτικός τομέας, εργαζόμενοι – 

άνεργοι) όπως επίσης και στην στοχοποίηση  κοινωνικών ομάδων από άλλες. 

Πέρα από την οικονομική κρίση, ο ρατσισμός ως συνολικό φαινόμενο, βρήκε πρόσφορο 

έδαφος γιατί επικράτησε το εγωκεντρικό μοντέλο, χάθηκε το εμείς, υποχώρησε η κοινωνική 

αλληλεγγύη μπροστά στον νεοπλουτισμό, στην καλοπέραση του καθένα ξεχωριστά, 

αδιαφορώντας αν αυτός ο πλούτος πηγάζει από σταθερές, αναπτυξιακές βάσεις και η 
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κατανάλωση έγινε σημαία αυτοπροβολής με μπροστάρηδες τα ΜΜΕ και το περιβόητο 

lifestyle που θέλησαν να περάσουν με κάθε τρόπο και μέσο στην καθημερινότητά μας. 

Σ’ αυτό φυσικά βοήθησε η ουσιαστική έλλειψη παιδείας και πολιτισμού από την κοινωνία 

μας. Στην Ελλάδα του σήμερα, που ακόμη μαστίζεται από την οικονομική κρίση και τα 

σημάδια της να είναι πιο εμφανή από ποτέ, τέτοια φαινόμενα πρέπει να αποτελέσουν 

πραγματικό παρελθόν. Στην περίοδο της απόλυτης έξαρσης του ρατσισμού, σε όλες του τις 

εκφάνσεις,  εμείς η νέα γενιά οφείλουμε να αναδείξουμε τις αξίες του πολιτισμού μας. 

Οφείλουμε να καταδικάσουμε πρακτικές του παρελθόντος που μας οδήγησαν, όχι μόνο στην 

οικονομική κρίση, αλλά και σε κρίση αξιών, θεσμών και κοινωνικής συνοχής, με αποτέλεσμα 

αυτά τα φαινόμενα ρατσισμού που αναφέρθηκαν παραπάνω και να προσδιορίσουμε νέες 

αφετηρίες, νέους δρόμους. 

Υποχρέωσή μας είναι να απομονώσουμε αυτά τα φαινόμενα, όχι με ρηματικές ανακοινώσεις, 

αλλά με πρακτικές συμπεριφορές. Η αυτονόητη καταδίκη του χθες πρέπει να συνοδευτεί με 

την ολοκληρωτική απαξίωση του. Ένα χθες που ανέδειξε τον ρατσισμό σε όλα τα επίπεδα και 

ένα αύριο που θα βάλει οριστική ταφόπλακα σ’ αυτές τις πρακτικές. 

Ν. Κόκκαλης, 2021, Young People 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Α. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του ρατσισμού, σύμφωνα με τον 

αρθρογράφο; 

Μονάδες 6 

Β.1. Να εντοπίσετε στο κείμενο δύο μεταφορικές φράσεις. 

 

Β.2. «Στην περίοδο της απόλυτης έξαρσης του ρατσισμού, σε όλες του τις εκφάνσεις,  εμείς η 

νέα γενιά οφείλουμε να αναδείξουμε τις αξίες του πολιτισμού μας.» : Να μετατρέψετε την 

περίοδο σε πλάγιο λόγο. 

 

Β.3. Να εντοπίσετε τις πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις και στη συνέχεια να προσδιορίσετε 

αν είναι ολικής ή μερικής άγνοιας και τον συντακτικό τους ρόλο. 

 Τον ρώτησα αν είναι έτοιμος. 

 Είναι παράξενο πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός. 

 Ένα δεν καταλαβαίνω, πώς βρέθηκε εκεί. 

 Έχω την απορία πώς το έμαθε. 

Μονάδες 4 

Γ. Είστε πρόεδρος του δεκαπενταμελούς του σχολείου σας και σε μία εκδήλωση καλείστε 

εκφωνήσετε μία ομιλία στους καθηγητές, τους γονείς και τους συμμαθητές σας με θέμα: τα 

είδη του ρατσισμού και τρόπους αντιμετώπισής του (250-300 λέξεις). 

Μονάδες 10 
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

«Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά» 

 

[…] – Και τι έχεις στον μπόγο; Τρόφιμα; ρούχα; εργαλεία; 

O σύντροφός μου σήκωσε τους ώμους, γέλασε. 

– Πολλά φρόνιμος μου φαίνεσαι, είπε, και να με συμπαθάς. 

Χάιδεψε με τα μακριά σκληρά του δάχτυλα τον μπόγο. 

– Όχι, πρόστεσε· είναι σαντούρι. 

– Σαντούρι! Παίζεις σαντούρι; 

– Όταν με σφίξουν οι φτώχειες, γυρίζω τους καφενέδες και παίζω σαντούρι. Τραγουδώ κιόλα 

κάτι παλιούς κλέφτικους σκοπούς, μακεδονίτικους. Κι ύστερα βγάζω δίσκο· να, το σκούφο 

τούτον, και μαζεύω δεκάρες. 

– Πώς σε λένε; 

– Αλέξη Ζορμπά. Με λένε και Τελέγραφο, για να με πειράξουν που 'μαι μακρύς μακρύς 

καλόγερος και πίτα η κεφαλή μου. Μα δεν πάνε να λένε! Με φωνάζουν και Τσακατσούκα, 

γιατί μια φορά πουλούσα κολοκυθόσπορους καβουρντισμένους. Με λένε και Περονόσπορο, 

γιατί όπου πάω, λέει, τα κάνω μπούλβερη και κουρνιαχτό*. Έχω κι άλλα παρατσούκλια, μα 

άλλη ώρα… 

– Και πώς έμαθες σαντούρι; 

– Εγώ ήμουν είκοσι χρονών. Σ' ένα πανηγύρι του χωριού μου, πέρα, στη ρίζα του Όλυμπου, 

άκουσα για πρώτη φορά σαντούρι. Πιάστηκε η αναπνοή μου. Τρεις μέρες έκαμα να βάλω 

μπουκιά στο στόμα μου. «Τι έχεις, μωρέ;», μου κάνει ο πατέρας μου, ο Θεός να συχωρέσει την 

ψυχή του. «Εγώ θέλω να μάθω σαντούρι! – Μωρέ, δεν ντρέπεσαι; Κατσίβελος* είσαι; όργανα 

θα παίζεις; – Εγώ θέλω να μάθω σαντούρι!…». Είχα κομπόδεμα μερικά παραδάκια, για να 

παντρευτώ, σαν έρθει η ώρα. Παιδί πράμα, βλέπεις, παλαβός, το αίμα έβραζε, ήθελα 

παντριγιά ο ερίφης*! Έδωκα ό,τι είχα και δεν είχα, κι αγόρασα ένα σαντούρι. Να, ετούτο εδώ 

που βλέπεις. Έφυγα μαζί του, πήγα στη Σαλονίκη, βρήκα ένα μερακλή Τούρκο, τον Ρετσέπ-

εφέντη, το δάσκαλο του σαντουριού. Πέφτω στα πόδια του. «Τι θες, μωρέ ρωμιόπουλο;», μου 

κάνει. «– Εγώ θέλω να μάθω σαντούρι! – Ε, και γιατί μαθές πέφτεις στα πόδια μου; – Γιατί δεν 

έχω παράδες* να σε πλερώσω! – Έχεις μεράκι για σαντούρι; – Έχω. – Ε, κάτσε, μωρέ, κι εγώ δε 

θέλω πλερωμή!». Έκατσα μαζί του ένα χρόνο κι έμαθα. O Θεός ν' αγιάσει τα κόκαλά του, θα 

'χει πια πεθάνει. Αν ο Θεός βάζει στην Παράδεισο και σκύλους, ας βάλει και τον Ρετσέπ-

εφέντη. Από τον καιρό που έμαθα σαντούρι, γίνηκα άλλος άνθρωπος. Όταν έχω σεκλέτια* ή 

όταν με ζορίσει η φτώχεια, παίζω σαντούρι κι αλαφρώνω. Όταν παίζω, μου μιλούν και δεν 

ακούω· κι αν ακούσω, δεν μπορώ να μιλήσω. Θέλω, θέλω, μα δεν μπορώ. 

– Μα γιατί, Ζορμπά; 

– Ε, σεβντάς*! 

Η πόρτα άνοιξε· η βουή της θάλασσας μπήκε πάλι στον καφενέ, τα πόδια και τα χέρια 

τουρτούρισαν. Βολεύτηκα πιο βαθιά στη γωνιά μου, τυλίχτηκα στο παλτό μου, ένιωσα 

αναπάντεχη ευδαιμονία. «Πού να πάω;, συλλογίστηκα· καλά είμαι εδώ. Χρόνια να 

βαστάξειετούτη η στιγμή». 

Κοίταξα τον παράξενο μουσαφίρη* μπροστά μου· το μάτι του ήταν καρφωμένο απάνω μου· 

μικρό, στρογγυλό, κατάμαυρο· με κόκκινες φλεβίτσες στο ασπράδι· ένιωθα με τρυπούσε και 

μ' έψαχνε αχόρταγο. 
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– Λοιπόν;, έκαμα· κι ύστερα; 

O Ζορμπάς σήκωσε πάλι τους κοκαλιάρικους ώμους. 

– Δε βαριέσαι!, είπε· μου δίνεις ένα τσιγάρο; 

Του 'δωκα. Έβγαλε από το γιλέκο του τσακμακόπετρα και φιτίλι, άναψε. Τα μάτια του 

μισόκλεισαν ευχαριστημένα. 

– Παντρεύτηκες; 

– Άνθρωπος δεν είμαι; Άνθρωπος, πάει να πει στραβός· έπεσα κι εγώ με τα μούτρα στο 

λάκκο, όπου έπεσαν κι οι μπροστινοί μου.Παντρεύτηκα. Πήρα την κατρακύλα. Έγινα 

νοικοκύρης, έχτισα σπίτι· έκαμα παιδιά. Bάσανα! Μα ας είναι καλά το σαντούρι. 

– Έπαιζες σπίτι να πάν' οι πίκρες κάτω; 

– Ε, μωρέ, πώς φαίνεται πως δεν παίζεις κανένα όργανο. Τι 'ναι αυτά που τσαμπουνάς; Στο 

σπίτι είναι σκοτούρες, γυναίκα, παιδιά· τι θα φάμε, πώς να ντυθούμε, τι θ' απογίνουμε; 

Κόλαση! Και το σαντούρι θέλει καλή καρδιά. Άμα μου πει εμένα η γυναίκα μου περίσσιο 

λόγο, τι καρδιά θες να 'χω να παίξω σαντούρι; Άμα τα παιδιά πεινούν και νιαουρίζουν, 

κόπιασε του λόγου σου να παίξεις. Το σαντούρι θέλει να συλλογιέσαι μονάχα σαντούρι– 

κατάλαβες; […] 

 

*τα κάνω πούλβερη και κουρνιαχτό: διαλύω τα πάντα, τα κάνω στάχτη *κατσίβελος: 

τσιγγάνος *ερίφης: ειρωνικά ο άνθρωπος *παράδες: χρήματα *σεκλέτια: στενοχώριες 

*σεβντάς: ερωτικός πόθος *μουσαφίρης: επισκέπτης 

 

Ν. Καζαντζάκης, Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, 

Εκδόσεις Ελένης Ν. Καζαντζάκη 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α. Πώς «γνώρισε» ο Ζορμπάς το σαντούρι και ποια ήταν η αντίδραση του πατέρα του στο να 

μάθει αυτό το όργανο; 

Μονάδες 6 

 

Β.1. Να εντοπίσετε δύο αναδρομικές αφηγήσεις στο απόσπασμα και να εξηγήσετε τον λόγο 

για τον οποίο χρησιμοποιούνται. 

 

Β.2. Να εντοπίσετε: μία μεταφορά, ένα ασύνδετο σχήμα, μία αναδίπλωση και ένα χιαστό 

σχήμα. 

Μονάδες 6 

 

Γ. Να επιλέξετε ένα από τα δύο θέματα: 

α) Πώς πιστεύετε ότι κατέληξε η γνωριμία του αφηγητή με τον Ζορμπά; Πήγαν τελικά στην 

Κρήτη μαζί; Αν ναι, πώς φαντάζεστε ότι εξελίχθηκε η περιπέτειά τους;  

β) Το σαντούρι του Ζορμπά έχει ιδιαίτερη αξία για εκείνον. Έχετε στην κατοχή σας ένα 

αντικείμενο (οτιδήποτε κι αν είναι αυτό) που να είναι μοναδικό για εσάς; Πώς το αποκτήσατε; 

Ποιες σκέψεις και συναισθήματα σας προκαλεί; 

Μονάδες 8 


