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Κριτήριο Ενιαίας εξέτασης Έκθεση-Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου : 

Ρατσισμός 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

«Κίνδυνος για τη δημοκρατία στην Ελλάδα» 

Ανησυχία για τα κρούσματα ρατσισμού και ξενοφοβίας στην Ελλάδα εκφράζει ο Επίτροπος 

του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα Μούιζνιεκς. Στην έκθεση 

επισημαίνει και θετικές πλευρές. 

Σε έκθεσή του για την Ελλάδα που δόθηκε στη δημοσιότητα το μεσημέρι της Τρίτης, ο 

Επίτροπος Μούιζνιεκς κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη Χρυσή Αυγή, στην οποία, όπως 

προτείνεται στην έκθεση, «είναι δυνατό να επιβληθούν αποτελεσματικές κυρώσεις ή 

απαγόρευση, εάν χρειάζεται». Ο Ευρωπαίος Επίτροπος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η διεθνής 

νομοθεσία, όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η σύμβαση για 

την κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων, προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων «και άλλων 

περιορισμών» σε όσους υποστηρίζουν εγκλήματα μίσους ή εμπλέκονται σε αυτά. 

Επιπλέον ο Νιλς Μούιζνιεκς εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι «η ρητορική που 

στιγματίζει μετανάστες χρησιμοποιείται ευρέως στην ελληνική πολιτική σκηνή», αλλά και για 

το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι ελληνικές αρχές δεν δίνουν κατατοπιστικές 

απαντήσεις σε αιτιάσεις για κρούσματα ξενοφοβίας ή δεν φαίνεται να αντιδρούν επαρκώς για 

την αντιμετώπιση του φαινομένου. 

Από την άλλη πλευρά ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης επισημαίνει και τις θετικές 

εξελίξεις των τελευταίων ετών, όπως είναι τα μέτρα για την αναδόμηση του συστήματος 

ασύλου που υλοποιούνται από το 2011, οι νεοσυσταθείσες εβδομήντα «αντιρατσιστικές 

μονάδες», η γραμμή επικοινωνίας για την καταγγελία περιστατικών ξενοφοβικής βίας, καθώς 

και ο ορισμός ειδικού εισαγγελέα στην Αθήνα, ο οποίος θα ασχολείται αποκλειστικά με 

εγκλήματα ρατσιστικού μίσους και παρεμφερή συμβάντα. Επισημαίνει πάντως ότι οι νέοι 

θεσμοί απομένει να επανδρωθούν και να ενισχυθούν επαρκώς, ώστε να καταφέρουν να 

ανταποκριθούν με επιτυχία στο ρόλο τους. 
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Προκειμένου να λάβει στοιχεία και πληροφορίες, ο Νιλς Μούιζνιεκς είχε επισκεφθεί την 

Ελλάδα πριν από περίπου έξι εβδομάδες για να συναντηθεί με πολιτικούς, δικαστές, 

εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολλών ΜΚΟ. Στην έκθεσή του εκφράζει την 

επιθυμία να συνεχιστεί ο «ειλικρινής και εποικοδομητικός διάλογος», ενώ αναγνωρίζει το 

γεγονός ότι για πολλά χρόνια η Ελλάδα αντιμετώπιζε μεγάλες εισροές μεταναστών και 

αιτούντων άσυλο, μάλιστα στο δεύτερο τρίμηνο του 2012 είχε καταγραφεί ότι το 56% όλων 

των παρανόμων διελεύσεων συνόρων στην ΕΕ έγινε στα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα. 

Γιάννης Παπαδημητρίου, Στρασβούργο 

Υπεύθ. Σύνταξης Ειρήνη Αναστασοπούλου 

Διασκευή από τον ημερήσιο τύπο (3/11/2022)  

(https://p.dw.com/p/18GyJ) 
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Ο νεοναζισμός δεν είναι οι άλλοι 

 

Το κείμενο που έγραψε ο Μάνος Χατζιδάκις, Έλληνας συνθέτης, ποιητής, τραγουδοποιός, 

μαέστρος και πιανίστας  τον Φεβρουάριο του 1993, λίγους μήνες πριν τον θάνατό του. 

Ο νεοναζισμός, ο φασισμός, ο ρατσισμός και κάθε αντικοινωνικό και αντιανθρώπινο 

φαινόμενο συμπεριφοράς δεν προέρχεται από ιδεολογία, δεν περιέχει ιδεολογία, δεν συνθέτει 

ιδεολογία. Είναι η μεγεθυμένη έκφραση-εκδήλωση του κτήνους που περιέχουμε μέσα μας 

χωρίς εμπόδιο στην ανάπτυξή του, όταν κοινωνικές ή πολιτικές συγκυρίες συντελούν, 

βοηθούν, ενυσχύουν τη βάρβαρη και αντιανθρώπινη παρουσία του. 

Η μόνη αντιβίωση για την καταπολέμηση του κτήνους που περιέχουμε είναι η Παιδεία. Η 

αληθινή παιδεία και όχι η ανεύθυνη εκπαίδευση και η πληροφορία χωρίς κρίση και χωρίς 

ανήσυχη αμφισβητούμενη συμπερασματολογία. Αυτή η παιδεία που δεν εφησυχάζει ούτε 

δημιουργεί αυταρέσκεια στον σπουδάζοντα, αλλά πολλαπλασιάζει τα ερωτήματα και την 

ανασφάλεια. Όμως μια τέτοια παιδεία δεν ευνοείται από τις πολιτικές παρατάξεις και από όλες 

τις κυβερνήσεις, διότι κατασκευάζει ελεύθερους και ανυπότακτους πολίτες μη χρήσιμους για 

το ευτελές παιχνίδι των κομμάτων και της πολιτικής. Κι αποτελεί πολιτική «παράδοση» η 

πεποίθηση πως τα κτήνη, με κατάλληλη τακτική και αντιμετώπιση, καθοδηγούνται, 

τιθασεύονται. 

Ενώ τα πουλιά… Για τα πουλιά, μόνον οι δολοφόνοι, οι άθλιοι κυνηγοί αρμόζουν, με τις 

«ευγενικές παντός έθνους παραδόσεις». Κι είναι φορές που το κτήνος πολλαπλασιαζόμενο 

κάτω από συγκυρίες και με τη μορφή «λαϊκών αιτημάτων και διεκδικήσεων» σχηματίζει 

φαινόμενα λοιμώδους νόσου που προσβάλλει μεγάλες ανθρώπινες μάζες και επιβάλλει 

θανατηφόρες επιδημίες. 

Πρόσφατη περίπτωση ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Μόνο που ο πόλεμος αυτός μας 

δημιούργησε για ένα διάστημα μιαν αρκετά μεγάλη πλάνη, μιαν ψευδαίσθηση. Πιστέψαμε 

(https:/p.dw.com/p/18GyJ)
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όλοι μας πως σ' αυτό τον πόλεμο η Δημοκρατία πολέμησε το φασισμό και τον νίκησε. 

Σκεφθείτε: η «Δημοκρατία», εμείς με τον Μεταξά κυβερνήτη και σύμμαχο τον Στάλιν, 

πολεμήσαμε το ναζισμό, σαν ιδεολογία άσχετη από μας τους ίδιους. Και τον… νικήσαμε. Τι 

ουτοπία και τι θράσος. Αγνοώντας πως απαλλασσόμενοι από την ευθύνη του κτηνώδους 

μέρους του εαυτού μας και τοποθετώντας το σε μια άλλη εθνότητα υποταγμένη ολοκληρωτικά 

σ' αυτό, δεν νικούσαμε κανένα φασισμό αλλά απλώς μιαν άλλη εθνότητα επικίνδυνη που 

επιθυμούσε να μας υποτάξει. 

Ένας πόλεμος σαν τόσους άλλους από επικίνδυνους ανόητους σε άλλους ανόητους, 

περιστασιακά ακίνδυνους. Και φυσικά όλα τα περί «Ελευθερίας», «Δημοκρατίας», και 

«λίκνων πνευματικών και μη», για τις απαίδευτες στήλες των εφημερίδων και τους αφελείς 

αναγνώστες. Ποτέ δεν θα νικήσει η Ελευθερία, αφού τη στηρίζουν και τη μεταφέρουν 

άνθρωποι, που εννοούν να μεταβιβάζουν τις δικές τους ευθύνες στους άλλους. 

Μάνος Χατζιδάκης 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 3 

 

Νίκος Εγγονόπουλος 

Στην κοιλάδα με τους ροδώνες 1978 

(Aποσπάσματα) 

  

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… 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Θέμα Α 

Α1. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο των τριών πρώτων παραγράφων του κειμένου 

2 «Ο νεοναζισμός, ο φασισμός, ο ρατσισμός… επιβάλλει θανατηφόρες επιδημίες.» (60-70 

λέξεις). 

Μονάδες 20  

Θέμα Β 

Β1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε με βάση το Κείμενο 1, τις παρακάτω περιόδους λόγου, 

γράφοντας στο τετράδιο σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε περίοδο, τη λέξη 

Σωστό ή Λάθος: 

α. Η διεθνής νομοθεσία επιβάλλει κυρώσεις και περιορισμούς σε άτομα που εμπλέκονται ή 

υποστηρίζουν εγκλήματα μίσους. 

β. Η ελληνική πολιτική σκηνή αποφεύγει τη χρήση ρητορικής που στιγματίζει τους 

μετανάστες.  

γ. Σύμφωνα με τον Νιλς Μούιζνιεκς, οι ελληνικές αρχές φαίνεται πως δεν αντιδρούν επαρκώς 

για την καταπολέμηση κρουσμάτων ξενοφοβίας. 

δ. Τα τελευταία χρόνια οι θεσμοί έχουν κάνει προσπάθειες για την αναδόμηση του συστήματος 

ασύλου.  

ε. Ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν αναγνωρίζει το γεγονός ότι για πολλά χρόνια 

η Ελλάδα αντιμετώπιζε μεγάλες εισροές μεταναστών και αιτούντων άσυλο. 

Μονάδες 10  

Β2.α. Να γράψετε δύο τίτλους που να αποδίδουν το περιεχόμενο του Κειμένου  2, έναν  

με κυριολεκτική κι έναν με μεταφορική χρήση της γλώσσας (μονάδες 8).  

β. Τι επιδιώκεται μετη χρήση στατιστικών στοιχείων στο Κείμενο 1 (μονάδες 3) και τι με την

 εκτεταμένη χρήση γεγονότων (ιστορικών) στο Κείμενο 2 (μονάδες 4); 

Μονάδες 15 

Β3. Πρόθεση του Μάνου Χατζιδάκι  στο Κειμένου 2, στην 2η  παράγραφο «Η μόνη 

αντιβίωση…τιθασεύονται», είναι να πείσει τους/τις αναγνώστες/αναγνώστριες 

. Να αναφέρετε τρεις (3) διαφορετικές γλωσσικές επιλογές με τις οποίες 

επιτυγχάνει τον στόχο του, παραθέτοντας τα αντίστοιχα 

χωρία   και  να εξηγήσετε τη λειτουργία της καθεμιάς από αυτές στο κείμενο. 

Μονάδες 10 
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Θέμα Γ.  

Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το θέμα του ποιήματος (Κείμενο 3); Να τεκμηριώσετε την 

απάντηση σας με με τρεις (3) κειμενικούς δείκτες. Εσείς μπορείτε να καταλάβετε το κοινό 

γνώρισμα των ανθρώπων ή ανακαλύπτετε διαφορές; 

Μονάδες 15 

Θέμα Δ. 

Δ1. Σε μια νεανική ιστοσελίδα  δημοσιεύονται τα 

Κείμενα  1 και  2 και καλείστε, αφού τα μελετήσετε, να απαντήσετε με ένα άρθρο (350-

400 λέξεις), στην ίδια ιστοσελίδα, στα παρακάτω ερωτήματα: 

Α) Ποιές είναι κατά τη γνώμη σας, οι αιτίες για την εμφάνιση περιστατικών ρατσιστικής βίας; 

Β) Με ποιες συγκεκριμένες δράσεις, θα μπορούσε η εκπαίδευση να αντιμετωπίσει τον 

ρατσισμό; 

Μονάδες 30 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να 

συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-

πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο 

τετράδιο και να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις 

σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία 

περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 

φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό 

με μελάνι που δεν σβήνει.  

4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  

5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 

 

 
 


