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ΕΚΦΡΑΗ - ΕΚΘΕΗ Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

εβαζµός ηης διαθορεηικόηηηας, ο µεγάλος ζηότος 

     Οη παιαηέρ θαη οη νέερ µοπθέρ δηαθπίζευν θαη µηζαιιοδοξίαρ εξαθοιοςζούν να δηαηπούν 

ηηρ θοηνυνίερ ζε όιο ηον θόζµο.  

    Το αίζζεµα ηερ ξενοθοβίαρ βπίζθεηαη ζε άνοδο θαη ζςσνά γίνεηαη ανηηθείµενο 

εθµεηάιιεςζερ γηα δεµαγυγηθούρ ή ζθοηεηνούρ ποιηηηθούρ ζθοπούρ. Μέπα µε ηε µέπα ε 

δηαβπυηηθή επίδπαζε ηερ ξενοθοβίαρ ςπονοµεύεη ηα δηθαηώµαηα ηυν αµέηπεηυν ζςµάηυν. 

Αςηόρ είναη ο ιόγορ γηα ηον οποίο ζηε θεηηνή Ηµέπα ηυν Ανζπυπίνυν ∆ηθαηυµάηυν (10 

∆εθεµβπίος 2009), ηα Ηνυµένα Έζνε δήηεζαν από όιο ηον θόζµο να αγθαιηάζεη ηε 

δηαθοπεηηθόηεηα θαη να δώζεη ηέιορ ζηηρ δηαθπίζεηρ.  

    Οη δηαθπίζεηρ µποπούν να ιάβοςν ποιιέρ µοπθέρ, θπςθέρ ή οιοθάνεπερ, δεµόζηερ ή 

ηδηυηηθέρ. Μποπεί να πάποςν ηε µοπθή ηος ζεζµοζεηεµένος παηζηζµού ή ηερ εζνοηηθήρ 

δηαµάσερ θαη να εθδειώνονηαη µε επεηζόδηα µηζαιιοδοξίαρ θαη απόππητερ πέπα από θάζε 

έιεγσο. Θύµαηα ηυν δηαθπίζευν είναη ηα άηοµα ή οη οµάδερ αηόµυν πος ζευπούνηαη 

δηαθοπεηηθοί, ιόγυ ηερ θςιήρ, ηος σπώµαηορ, ηος θύιος, ηερ γιώζζαρ, ηερ ζπεζθείαρ, ηυν 

ποιηηηθών ή άιιυν πεποηζήζευν, ηερ εζνηθήρ ή θοηνυνηθήρ πποέιεςζερ, ηερ πεπηοςζηαθήρ 

θαηάζηαζερ, ηος ηόπος γέννεζερ, ηερ αναπεπίαρ ή ηος ζεξοςαιηθού ηοςρ 

πποζαναηοιηζµού.  

    Οη δηαθπίζεηρ έσοςν ποιιά επίπεδα. Τον µεγαιύηεπο αποθιεηζµό θαη ηε µεγαιύηεπε 

πεπηζηοιή ηυν δηθαηυµάηυν ηοςρ ανηηµεηυπίδοςν ηα πεπηζυπηοποηεµένα άηοµα όηαν 

επησεηπούν να αποθηήζοςν ππόζβαζε ζηε ζηέγαζε, ηεν ηποθή, ηεν ηαηποθαπµαθεςηηθή 

πεπίζαιτε θαη ηεν εθπαίδεςζε. Τα άηοµα µε αναπεπία αποηειούν ηε µεγαιύηεπε θαη πηο 

µεηονεθηούζα µεηονόηεηα ηος θόζµος. Γηα παπάδεηγµα, ηο 98% ηυν παηδηών µε αναπεπίερ 

ζηηρ αναπηςζζόµενερ σώπερ δεν πεγαίνεη ζηο ζσοιείο. Οη αςηόσζονερ πιεζςζµοί 

ανηηπποζυπεύοςν ηο 5% ηος ζςνοιηθού παγθόζµηος πιεζςζµού, αιιά θαη ηο 15%ηυν 

θηυσόηεπυν µειών ηος. Οη γςναίθερ επγάδονηαη ηα δύο ηπίηα ηυν υπών επγαζίαρθαη 

παπάγοςν ηε µηζή ποζόηεηα ηυν ηποθίµυν παγθοζµίυρ. Ώζηόζο, ιόγυ ηυν δηαθπίζευν 
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θαη ηυν ζηεπεοηύπυν ζσεηηθά µε ηον πόιο ηυν θύιυν, θεπδίδοςν µόνο ηο10% ηος 

παγθόζµηος εηζοδήµαηορ ενώ θαηέσοςν ιηγόηεπο από ηο 1% ηυν ηδηοθηεζηών ζε παγθόζµηο 

επίπεδο. 

    Η Ιζηοπία έσεη αποδείξεη επανεηιεµµένυρ όηη όηαν οη δηαθπίζεηρ, ε ανηζόηεηα θαη ε 

µηζαιιοδοξία αποθηήζοςν πίδερ, µποπούν να θαηαζηπέτοςν ηα ίδηα ηα ζεµέιηα ηυν 

θοηνυνηών, να πεπάζοςν ηα ζύνοπα θαη να δειεηεπηάζοςν ηηρ ζσέζεηρ µεηαξύ ηυν εζνών. Η 

Ιζηοπία έσεη επίζερ επηβεβαηώζεη όηη αςηού ηος είδοςρ οη αποηπόπαηερππαθηηθέρ δεν έσοςν 

θαµία αποιύηυρ ζεηηθή πιεςπά. Οη δηαθπίζεηρ ςπονοµεύοςν ηεν θοηνυνηθή θαη οηθονοµηθή 

ζςνοσή ηερ θοηνυνίαρ. Αποµςδούν ηοςρ πόποςρ ηερ. Σπαηαιούν ηα ηαιένηα ηερ. 

Πεπηζυπηοποηούν ηα παπαγυγηθά άηοµα θαη θαηαπηέδοςν ηε δεµηοςπγηθόηεηά ηοςρ.  

    Οθείιοςµε να θαηαποιεµήζοςµε ηε µηζαιιοδοξία θαη ηα ζηενά ζςµθέπονηα πος γεννούν 

ηηρ δηαθπίζεηρ. Το ππάηηοςµε ήδε. Το όπαµα ηυν ςπεπαζπηζηών ηυν ανζπυπίνυν 

δηθαηυµάηυν, ε απόιςηε αποθαζηζηηθόηεηα θαη ε ενέπγεηά ηοςρ έσοςν αποδώζεη θαππούρ.  

    Είναη αδηαµθηζβήηεηο όηη έσοςµε επηηύσεη αξηοζεµείυηε ππόοδο, αιιά δεν ζα ππέπεη να 

ζηαµαηήζοςµε εδώ. Οη δηαθπίζεηρ δεν εξαθανίδονηαη µόνερ ηοςρ. Ππέπεη να ηηρ 

θαηαποιεµούµε εθεί πος εµθανίδονηαη. Ππέπεη να πποσυπήζοςµε µπποζηά θαη 

να πποσυπήζοςµε γπήγοπα. ∆εν ππέπεη να παπαβιέποςµε επίζερ ηο γεγονόρ όηη ε 

πποζηαζία ηυν ανζπυπίνυν δηθαηυµάηυν µάρ θάνεη όιοςρ πιοςζηόηεποςρ. Ανηίζεηα, ε 

ςποβίβαζε ηερ ανζπώπηνερ αξηοππέπεηαρ έσεη ζςνέπεηερ γηα όιοςρ µαρ. Αςηό ηζσύεη 

ηδηαίηεπα γηα ηηρ ζεµεπηνέρ ποιςεζνηθέρ θαη ποιςποιηηηζµηθέρ θοηνυνίερ µαρ. Είναη επίζερ 

εξαηπεηηθά επείγον να θαηαποιεµήζοςµε ηηρ δηαθπίζεηρ ζε πεπηόδοςρ θπίζερ, όπυρ ζηεν 

ηπέσοςζα οηθονοµηθή ύθεζε, ε οποία έσεη δςζανάιογερ επηπηώζεηρ γηα ηοςρ πεπηζζόηεπο 

εςάιυηοςρ θαη ηηρ ήδε πεπηζυπηοποηεµένερ οµάδερ ηερ θοηνυνίαρ. Ο ανηαγυνηζµόρ γηα 

ηοςρ ιηγοζηούρ πιέον πόποςρ εθζέηεη ηηρ µεηονόηεηερ ζε ςπόνοηερ θαη επηζέζεηρ. 

     Σηηρ 10 ∆εθεµβπίος 1948, ε Οηθοςµενηθή ∆ηαθήπςξε ηυν Ανζπυπίνυν ∆ηθαηυµάηυν 

δηαθήπςηηε θαηεγοπεµαηηθά όηη όιοη οη άνζπυποη γεννηούνηαη ειεύζεποη θαη ίζοη ζηεν 

αξηοππέπεηα θαη ηα δηθαηώµαηα. Πεπηζζόηεπα από εξήνηα σπόνηα απγόηεπα, ηα ιόγηα αςηά 

εσούν µε αµείυηε ένηαζε. Αρ θάνοςµε ηηρ απσέρ ηερ Οηθοςµενηθήρ ∆ηαθήπςξερ 

ππαγµαηηθόηεηα πανηού. Η παγθόζµηα ανεθηηθόηεηα θαη ο ζεβαζµόρ ηερ δηαθοπεηηθόηεηαρ 

είναη ο µεγάιορ µαρ ζηόσορ. 

 Κείµενο της Navi Pillay (Ύπατη Αρµοστής των Η.Ε. για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα) 
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Α. Να γπάτεηε ηεν πεπίιετε ηος θεηµένος ζε 100 πεπίπος ιέξεηρ. 

 (25 µονάδερ) 

Β1. α. Να ζςµπιεπώζεηε ηο ζςµπέπαζµα ηος ζςιιογηζµού, να ηον σαπαθηεπίζεηε υρ ππορ 

ηεν ποπεία ηερ ζθέτερ. 

 Α.Η Ιζηοπία έσεη αποδείξεη επανεηιεµµένυρ όηη όηαν οη δηαθπίζεηρ, ε ανηζόηεηα θαη ε 

µηζαιιοδοξία αποθηήζοςν πίδερ, µποπούν να πεπάζοςν ηα ζύνοπα θαη να δειεηεπηάζοςν 

ηηρ ζσέζεηρ µεηαξύ ηυν εζνών. 

Β. Σηηρ µέπερ µαρ ηα θαηνόµενα αςηά δεν έσοςν εθιείτεη από ηηρ θοηνυνίερ. 

Γ. Εποµένυρ . . . . . . 

(4 µονάδερ) 

      β. Να αναγνυπίζεηε ηο είδορ ηος θεηµένος µε βάζε ηα δοµηθά, ςθοιογηθά θαη γιυζζηθά 

σαπαθηεπηζηηθά ηος. 

(3 µονάδερ) 

Β2.«Τα άηοµα … ζε παγθόζµηο επίπεδο»: ποηα µέζοδο πεηζούρ σπεζηµοποηεί ε 

ζςγγπαθέαρ ζηεν παπάγπαθο; 

(5 µονάδερ) 

Β3. α. Να ενηοπίζεηε ζηο θείµενο ηπεηρ (3) ιέξεηρ, οη οποίερ εξαζθαιίδοςν ηεζςνοσή 

πποηάζευν ή παπαγπάθυν θαη να εξεγήζεηε ηο δηαπζπυηηθό πόιο ηοςρ. 

      β. ςπονοµεύεη, µηζαιιοδοξία, ποιςποιηηηζµηθέρ : να γπάτεηε µία ππόηαζε γηα θάζε 

ιέξε, ώζηε να αναδεηθνύεηαη ε ζεµαζία ηερ. 

(6 µονάδερ) 

Β4. α.«Οη δηαθπίζεηρ … θάζε έιεγσο»: ποηον ηπόπο ανάπηςξερ ενηοπίδεηε ζηο απόζπαζµα 

ηερ παπαγπάθος; 

      β.«Οη δηαθπίζεηρ … πποζαναηοιηζµού»: ποηα είναη ηα δοµηθά ζηοησεία ηερ παπαγπάθος; 

(7 µονάδερ) 
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Β5.« ∆εν ππέπεη να παπαβιέποςµε επίζερ ηο γεγονόρ όηη ε πποζηαζία ηυν ανζπυπίνυν 

δηθαηυµάηυν µάρ θάνεη όιοςρ πιοςζηόηεποςρ »: να αναπηύξεηε ηεν ππόηαζε αςηή ζε 

παπάγπαθο αηηηοιόγεζερ 80 πεπίπος ιέξευν. 

(10 µονάδες) 

Γ.« Η παγθόζµηα ανεθηηθόηεηα θαη ο ζεβαζµόρ ηερ δηαθοπεηηθόηεηαρ είναη  ο  µεγάιορ  

µαρ ζηόσορ ». Η ζςγγπαθέαρ δηαηςπώνεη ηεν άποτε αςηή υρ επηζηέγαζµα ηος 

πποβιεµαηηζµού ηερ. Με αθεηεπία αςηή ηεν ππόηαζε να ζςνηάξεηε ένα θείµενο 600 ιέξευν, 

ηο οποίο ζα δηαβάζεηε ζηεν ηάξε µε ζθοπό  να θαηαδείξεηε  θαη να αηηηοιογήζεηε  ηοςρ 

 παπάγονηερ απόππητερ ηερ δηαθοπεηηθόηεηαρ ζηηρ ζύγσπονερ θοηνυνίερ, αιιά θαη να 

εξεγήζεηε ηοςρ ηπόποςρ µε ηοςρ οποίοςρ ζα επηηεςσζεί ο ζηόσορ ηερ ζςγγπαθέυρ. 

(40 µονάδες) 

 

 

Καλή Επιηστία !  
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