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ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΔΔΡΙ (4) ΔΛΙΓΔ 
 
Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από ηπία (3) μέπη.  Να απανηήζεηε ζε όλα ηα 
μέπη και ζε όλα ηα επυηήμαηα ζηο ηεηπάδιο απανηήζευν. 
 
ΜΔΡΟ Α΄: ΔΚΘΔΗ                                                                                   (Μονάδερ 40) 
 
Να αναπηύξεηε ηο πιο κάηυ θέμα (400 – 450 λέξειρ): 
 
Ο ειεύζεξνο ρξόλνο απνηειεί έλα πνιύ ζεκαληηθό κέξνο ηεο δσήο καο.  Πώο κπνξεί λα 
αμηνπνηεζεί θαηά ηνλ επσθειέζηεξν δπλαηό ηξόπν ώζηε ε δσή καο λα θαηαζηεί πην 
πνηνηηθή;  
Να εθζέζεηε ηεθκεξησκέλα ηηο απόςεηο ζαο γηα ηελ πην πάλσ ζέζε. 
 
 
ΜΔΡΟ Β΄ :  ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑ ΚΑΣΑΝΟΗΗ                                                (Μονάδερ 30) 

Να διαβάζεηε με πποζοσή ηο πιο κάηυ κείμενο και να απανηήζεηε ζηιρ επυηήζειρ 
πος ακολοςθούν: 
 
Η πην νοζηπή κεηεμέιημε ηνπ εζληθηζκνύ είλαη ν ξαηζηζκόο.  Τν βαζικό ραξαθηεξηζηηθό 

ηνπ ξαηζηζκνύ είλαη ην κίζνο πνπ κπνξεί λα ππνδαπιίζεη θαη να μεηαηπαπεί ζε 

δηαθξίζεηο θαηά θάπνηαο νκάδαο.  Η ηζηνξία βξίζεη παξαδεηγκάησλ.  Αξθεί κόλν λα 

αλαθεξζεί ην Οινθαύησκα ησλ Δβξαίσλ. 

Τέθλν ηνπ εζληθηζκνύ, ζηε λνζεξή ηνπ κνξθή, είλαη ν αποκλειζμόρ.  Ο απνθιεηζκόο 

ηνπ «Άιινπ», ηνπ «Ξέλνπ».  Ο Ιηαιόο θηιόζνθνο Giorgio Agamben, πεξηγξάθνληαο 

ηνπο απνθιεηζκέλνπο, ρξεζηκνπνηεί έλα λενινγηζκό πνπ δύζθνια κεηαθξάδεηαη ζηα 

ειιεληθά: «denizen».  Ο όξνο πποκύπηει από ηε ζύλζεζε ηνπ «citizen» (πνιίηεο) θαη 

ηνπ «deny» (αξλνύκαη).  Πξόθεηηαη γηα ηνπο κε πνιίηεο.  Σήκεξα, ζηηο πεξηζζόηεξεο 
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ρώξεο ππάξρεη θαη απμάλεηαη κηα ζπλερώο δηεξπλόκελε κάδα μόνιμα εγθαηεζηεκέλσλ 

αλζξώπσλ πνπ δελ είλαη νύηε πνιίηεο ηεο ρώξαο όπνπ βξίζθνληαη, νύηε ηεο ρώξαο από 

ηελ νπνία πξνήιζαλ.  Σηνπο απνθιεηζκέλνπο ζπγθαηαιέγεηαη ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ 

κεηαλαζηώλ, πνπ δελ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ θνηλσλία ηεο ρώξαο ηεο απνδνρήο ηνπο, 

είηε απηνί είλαη νόμιμοι είηε παξάλνκνη. 

Τν γεληθόηεξν ζέκα ηεο κεηαλάζηεπζεο ην γλσξίζακε ζηελ Κύπξν θαη από ηηο δύν 

πιεπξέο ηνπ.  Από ηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα θαη κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ ’60 

αξρηθά θαη ζηε ζπλέρεηα, πην έληνλα, ζηα πξώηα ρξόληα κεηά ηελ ηνύξθηθε εηζβνιή, ε 

ρώξα καο ήηαλ ρώξα εμαγσγήο κεηαλαζηώλ, γηα λα ιπζνύλ ηα πξνβιήκαηα ηεο 

αλεξγίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ανέσειαρ πνπ αληηκεηώπηδε ην λεζί καο.  Τώξα, ε ξνή έρεη 

αιιάμεη θαηεύζπλζε.  Γίλακε εκείο, όπσο θαη όιεο ζρεδόλ νη ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ηόπνο ππνδνρήο κεηαλαζηώλ από άιιεο ρώξεο.  Καη ην εξώηεκα πνπ 

πξνβάιιεη είλαη: Πόζν είκαζηε έηνηκνη, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη λνκηθά γηα λα 

δερηνύκε ην ξεύκα ησλ εηζαγόκελσλ κεηαλαζηώλ; 

Οη κεηαλάζηεο ζπλαληνύλ ζπρλά ηελ απόππιτη, ηελ πεπιθυπιοποίηζη, ηελ 

γθεηνπνίεζε.  Αλαπηύζζεηαη κηα ηάζε μελνθνβηθώλ θαη ξαηζηζηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ 

έλαληί ηνπο.  Τα θαηλόκελα ηέηνησλ ζπκπεξηθνξώλ δελ είλαη πξόζθαηα.  

Γελ ςποηιμώ θαη ηελ άιιε όςε ηνπ πξνβιήκαηνο.  Τηο ζνβαξέο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο 

παξελέξγεηέο ηνπ από ηε κεγάιε θαη ανεξέλεγκηη εηζξνή ιαζξνκεηαλαζηώλ θαη αηηεηώλ 

πνιηηηθνύ αζύλος. Όκσο, εδώ, ζα πξέπεη λα απνδνκεζνύλ δύν κύζνη πνπ απερνύλ ηα 

πιαηηά ζηξώκαηα ηνπ πιεζπζκνύ.  Ο πξώηνο αθνξά ζηελ αληίιεςε όηη νη κεηαλάζηεο 

παίξλνπλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ησλ θππξίσλ εξγαηώλ.  Απηή ε ζέζε δελ είλαη πεηζηηθή, 

γηαηί πξώηνλ νη κεηαλάζηεο, θπξίσο ζηνλ αγξνηηθό θαη νηθνγελεηαθό ηνκέα, θάλνπλ 

εξγαζίεο πνπ νη ληόπηνη αξλνύληαη πηα λα θάλνπλ.  Γεύηεξνλ, ε θηελή εξγαζία πνπ νη 

κεηαλάζηεο πξνζθέξνπλ ενιζσύει θιάδνπο  πνπ δε ζα ήηαλ αιιηώο αληαγσληζηηθνί.  

Έλαο δεύηεξνο κύζνο ζρεηηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε έρεη λα θάλεη κε ηε δηαζύλδεζε ηεο 

εγθιεκαηηθόηεηαο κε ηνπο κεηαλάζηεο.  Όηη γηα κεξηθέο θαηεγνξίεο παξαβάζεσλ ν 

κεηαλαζηεπηηθόο πιεζπζκόο έρεη κεγαιύηεξα πνζνζηά εγθιεκαηηθόηεηαο από ηνλ 

εγσώπιο, νθείιεηαη ιηγόηεξν ζηε κεηαλάζηεπζε θαη πεξηζζόηεξν ζην όηη νη κεηαλάζηεο 

απνηεινύλ ην θησρόηεξν θαη πην πεξηζσξηνπνηεκέλν θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο καο.  Σε 

όιεο ηηο δπηηθέο θνηλσλίεο ε θηώρηα θαη ε πεξηζσξηνπνίεζε ζςνδέονηαι άκεζα κε ηελ 

παξαβαηηθόηεηα/εγθιεκαηηθόηεηα, αλεμάξηεηα αλ απηνί πνπ δνπλ ζην πεξηζώξην είλαη 

κεηαλάζηεο ή όρη. 

Τν πξόβιεκα ηεο αληηκεηώπηζεο ησλ κεηαλαζηώλ ζηελ Δ.Δ. είλαη ηεξάζηην.  Πώο ε Δ.Δ. 

ζα αληηκεησπίζεη ηα 40 εθαηνκκύξηα κεηαλαζηώλ πνπ είλαη θαηεζπαξκέλα ζηηο ρώξεο 

ηεο;  Πώο ζα βνιεπηεί απηό ην «δηα-έζλνο», όπσο ην απνθαιεί ν θαζεγεηήο Αληώλεο 

Ληάθνο, κε πιεζπζκό ηζνδύλακν κηαο κεγάιεο επξσπατθήο ρώξαο, αλάκεζα ζηνπο 27 

εηαίξνπο ηεο Δ.Δ.; (Αληώλεο Ληάθνο, «Τν Βήκα», 20/11/2005).  Λνγηθό ηέπμα είλαη ε 
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απνλνκή ηεο ηζαγέλεηαο ζε θάπνηνπο.  Όπνηα θαη αλ είλαη ε εηδηθόηεξε ξύζκηζε ηνπ 

ζέκαηνο, ην απνηέιεζκα ζα είλαη, ζε θάπνην βαζκό, ε πνιππνιηηηζκηθή ζύλζεζε ησλ 

επξσπατθώλ ρσξώλ θαη ησλ επξσπατθώλ ιαώλ. 

Νίθνο Χξ. Χαξαιάκπνπο, «Ο απνθιεηζκόο ηνπ ‘Ξέλνπ’»,  
εθεκ. Ο Φηιειεύζεξνο, 14/11/2010 (Γηαζθεπή) 

 
 
Δπυηήζειρ: 
 
1. Να γξάςεηε κε δηθά ζαο ιόγηα πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ (100-120 ιέμεηο). 

(κνλάδεο 10) 
 
2.  Ο ζπγγξαθέαο αλαθέξεη όηη νη δύν κύζνη πνπ ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηνπο 

κεηαλάζηεο ζηε ρώξα καο «ζα πξέπεη λα απνδνκεζνύλ». 
Πνηνη είλαη απηνί νη δύν κύζνη θαη πώο ν ζπγγξαθέαο ηνπο αλαζθεπάδεη; 

(κνλάδεο 10) 
 

3. α. Να αλαπηύμεηε (κε δηθά ζαο ιόγηα) ην λόεκα ηνπ παξαθάησ απνζπάζκαηνο: 

«Όποια και αν είναι η ειδικόηεπη πύθμιζη ηος θέμαηορ, ηο αποηέλεζμα θα 

είναι, ζε κάποιο βαθμό, η πολςπολιηιζμική ζύνθεζη ηυν εςπυπαφκών συπών 

και ηυν εςπυπαφκών λαών». 

β.  Πώο αληηιακβάλεζηε ηελ έλλνηα ηνπ όξνπ πνιππνιηηηζκηθόηεηα; 

 

(60-80 πεξίπνπ ιέμεηο) 

(κνλάδεο 10) 
  

 
ΜΔΡΟ Γ΄: ΓΛΧΑ                                                                                    (Μονάδερ 30) 
 
Οι λέξειρ ηυν επυηήζευν 1,2,3 και 4 είναι παπμένερ από ηο κείμενο για 
καηανόηζη. 
 
1. Να ανηικαηαζηήζεηε ηην καθεμιά από ηιρ ςπογπαμμιζμένερ λέξειρ ηυν πιο 

κάηυ θπάζευν/πποηάζευν με μια ζςνώνςμή ηηρ, έηζι ώζηε να μην αλλάξει 
ηο νόημα ούηε ηο μέπορ ηος λόγος: 
                                                                                      
(α)   Τν βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ξαηζηζκνύ 
(β)   ν όξνο πξνθύπηεη 
(γ)   είηε απηνί είλαη λόκηκνη είηε παξάλνκνη 
(δ)   Οη κεηαλάζηεο ζπλαληνύλ … ηελ πεξηζσξηνπνίεζε  
(ε)   αλεμέιεγθηε εηζξνή ιαζξνκεηαλαζηώλ 
(ζη) αηηεηώλ πνιηηηθνύ αζύινπ 

 
(κνλάδεο 6) 
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2. Να ανηικαηαζηήζεηε ηην καθεμιά από ηιρ ςπογπαμμιζμένερ λέξειρ ηυν πιο 

κάηυ θπάζευν/πποηάζευν με μια ανηίθεηή ηηρ:  
 
(α)   λνζεξή κεηεμέιημε ηνπ εζληθηζκνύ  
(β)   δηεπξπλόκελε κάδα κόληκα εγθαηεζηεκέλσλ αλζξώπσλ  
(γ)   ζπλαληνύλ ζπρλά ηελ απόξξηςε  
(δ)   Γελ ππνηηκώ θαη ηελ άιιε όςε ηνπ πξνβιήκαηνο  
(ε)   έρεη κεγαιύηεξα πνζνζηά εγθιεκαηηθόηεηαο από ηνλ εγρώξην 
(ζη) Λνγηθό ηέξκα είλαη ε απνλνκή ηεο ηζαγέλεηαο 

(κνλάδεο 6) 
 

3. Να γπάτεηε (α) ένα παπάγυγο οςζιαζηικό και (β) ένα παπάγυγο επίθεηο για 
ηο καθένα από ηα πιο κάηυ πήμαηα: 

 
(α)  (λα) κεηαηξαπεί  
(β)  εληζρύεη  
(γ)  ζπλδένληαη 

 (κνλάδεο 6) 
 
4. Να αναλύζεηε ηιρ πιο κάηυ λέξειρ ζηα ζςνθεηικά ηοςρ μέπη: 

 
(α)  απνθιεηζκόο 
(β)  αλέρεηα  
(γ)  εγρώξην 

 (κνλάδεο 6) 
 

5. Να ζςμπληπώζεηε ηα κενά ζηιρ πιο κάηυ πποηάζειρ επιλέγονηαρ ηο ζυζηό 
ηύπο από ηιρ λέξειρ πος βπίζκονηαι ζηην παπένθεζη: 
 
1. Τν ______________ (απηνθηλεηηθό / απηνθηλεηηζηηθό) δπζηύρεκα ήηαλ 

ζαλαηεθόξν. 
2. Τα θαηλνύξην θηήξην ηνπ ______________  (δηεζλή / δηεζλνύο) αεξνδξνκίνπ 

Λάξλαθαο είλαη επηβιεηηθό. 
3. Γηαθαηέρεηαη από ______________ (πςειά / ςειά) ηδαληθά. 
4. Η παηδεία γηα έλα ιαό είλαη ______________ (εθ ησλ νπθ άλεπ / εθ ησλ σλ νπθ 

άλεπ) γηα ηελ πξόνδό ηνπ. 
5. Η παξνπζία ηνπ πξνέδξνπ ______________ (σο αληηπξνζώπνπ / σο 

αληηπξόζσπνο) ηεο θνηλόηεηαο ήηαλ απαξαίηεηε. 
6. Απηό απνηειεί ______________ (κείδνλα / κείδνλ) ζέκα. 
                                                                                                                   (κνλάδεο 6) 
 
 

 
---ΣΔΛΟ--- 


