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Ονομαηεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Υλη:     ……………………………………………………………… 

Επιμέλεια διαγωνίζμαηος:  ……………………………………………………………… 

Αξιολόγηζη :    ……………………………………………………………… 

 

 

ΕΚΦΡΑΗ – ΕΚΘΕΗ Β΄ ΛΤΚΕΙΟΤ  
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
«Δπν γπθηνπνύιεο ζην βνπλό» 

 
    «Tν νλεηξεύηεθε ε Aξηζηεξά θαη έξρεηαη λα ην πινπνηήζεη ε Δεμηά», δηαβάδνπκε ζηνλ 
γαιιηθό Tύπν. Tν «Mνπζείν ηεο Iζηνξίαο θαη ησλ Πνιηηηζκώλ ηεο Mεηαλάζηεπζεο» 
βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο εληαηηθήο πξνεηνηκαζίαο θαη ππνινγίδεηαη λα εγθαηληαζηεί ην 2007 
ζην Παξίζη. Έλα δεκόζην κέγαξν ζην νπνίν ζα ηηκάηαη ν Bνξεηναθξηθαλόο εξγάηεο ηεο 
Pελό, αιιά θαη ν πνιηηηθόο πξόζθπγαο θαη ν απηνεμόξηζηνο θαιιηηέρλεο. 
    Σθνπόο ηνπ εγρεηξήκαηνο δελ είλαη ε θαηαγξαθή κηαο ηζηνξίαο πόλνπ θαη δαθξύσλ, κε 
εηθόλεο από ηελεθεδνππόιεηο, ππνβαζκηζκέλα πξνάζηηα θαη ξαηζηζηηθέο εμάξζεηο. Oη 
ζθνηεηλέο θειίδεο δελ ζα απνζησπεζνύλ, αιιά δελ ζα δίλνπλ ηνλ γεληθό ηόλν. «Tν κνπζείν, 
θαζεαπηό, δελ είλαη πνιηηηθό», ιέεη ν Zαθ Tνπκπόλ, επηθεθαιήο απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο, 
«είλαη έλα κέζν εθπαίδεπζεο θαη πνιηηηζκνύ. Όκσο ε πξνζπάζεηα εγγξάθεηαη ζε έλα 
πνιηηηθό όξακα». 
    Kαηά ηελ πξν-επξσεθινγηθή πεξίνδν, ην ζέκα ησλ κεηαλαζηώλ ζηελ Ειιάδα έιακςε δηά 
ηεο απνπζίαο ηνπ, κε εμαίξεζε ηηο μελνθνβηθέο θξαπγέο ηεο Άθξαο Δεμηάο, ελώ ππνηνληθέο 
έσο αλύπαξθηεο ήηαλ θαη νη αλαθνξέο ζηνλ θνηλό επξσπατθό πνιηηηζκό. Ούηε κία από ηηο 
40 εξσηήζεηο πνπ έπεζαλ ζην ληηκπέηη δελ αθνξνύζε ηνλ πνιηηηζκό, παξ’ όιν πνπ ν 
ππνπξγόο Πνιηηηζκνύ ήηαλ παξώλ! Τν δηθαίσκα ζε κηα Ιζηνξία, έζησ ζε κηα «κηθξή» 
ηζηνξία, ην έρνπλ θαη νη κεηαλάζηεο πνπ δνπλ ζήκεξα ζηε ρώξα καο θαη, πξνο ην παξόλ, 
κόλν κεξηθνί επαίζζεηνη θαιιηηέρλεο ή ζηνραζηέο έρνπλ αζρνιεζεί κε θάπνηεο όςεηο απηήο 
ηεο ζύληνκεο ηζηνξίαο, πνπ σζηόζν έρεη ζεκαδέςεη ην ζύγρξνλν ειιεληθό ηνπίν. 
    «Σηε Γαιιία ππάξρνπλ 22 κνπζεία γηα ηα “ζακπό” (ηα μπινπάπνπηζα), αιιά νύηε έλα γηα 
ηε κεηαλάζηεπζε», ιέεη έλαο ηζηνξηθόο πνπ θέξλεη ην παξάδεηγκα ηνπ κνπζείνπ ηνπ Eιηο 
Aτιαλη, ζηελ είζνδν ηνπ ιηκαληνύ ηεο Νέαο Υόξθεο. Αζθαιώο, ε Ειιάδα θαη ε Γαιιία δελ 
είλαη ζπγθξίζηκα κεγέζε, αθνύ ζηνλ ηόπν καο ε εηζξνή κεηαλαζηώλ είλαη έλα πξόζθαην 
θαηλόκελν, ελώ ζηε Γαιιία ν έλαο ζηνπο πέληε πνιίηεο είλαη απόγνλνο θάπνηνπ κεηαλάζηε 
πξώηεο ή δεύηεξεο γεληάο. 
    Πξνο ην παξόλ, νη κεηαλάζηεο βξίζθνληαη ζην νηθνλνκηθό, ζην πνιηηηζηηθό, ζην 
εθπαηδεπηηθό, ζην θνηλσληθό, ζην ρσξνηαμηθό πεξηζώξην. Πνιινί, πνπ δελ 
απηνπξνζδηνξίδνληαη σο ξαηζηζηέο, ζπκνύληαη ηηο «δύν γπθηνπνύιεο ζην βνπλό» θαη 
ηξαγνπδνύλ «εκείο ςσκί δελ έρνπκε, ηνλ μέλν ηη ηνλ ζέινπκε». Eδώ δύζθνια κπνξνύλ λα 
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λνκηκνπνηεζνύλ νη 250.000 Έιιελεο ζπκβαζηνύρνη, είλαη δπλαηόλ λα «ηαθηνπνηεζνύλ» νη 
εθαηνληάδεο ρηιηάδεο μέλνη; 
    H Γαιιία είλαη κηα ρώξα κε ηζρπξή θαη καθξόρξνλε παξάδνζε ζηελ άζθεζε κηαο 
πνιηηηθήο ελζσκάησζεο. Ταπηόρξνλα, είλαη κηα ρώξα κε αξθεηή απηνπεπνίζεζε ώζηε λα 
ζπλδέζεη δύν θαηεγνξίεο πνπ ζε πνιινύο θαίλνληαη αζύκβαηεο: ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηνλ 
πνιηηηζκό. Mηα ρώξα κε αξθεηή νμπδέξθεηα ώζηε λα θαηαλνήζεη όηη ν μέλνο δελ είλαη 
ζπλώλπκν ηεο απεηιήο. H Ειιάδα έδεζε ηνλ θαεκό ηεο μεληηηάο, αιιά θαη σθειήζεθε από 
ηελ ύπαξμε ελόο Ειιεληζκνύ ηεο δηαζπνξάο. Mέλεη λα δνύκε αλ είλαη αξθεηά 
αθνκπιεμάξηζηε, ώζηε θάπνηε λα γλσξίζεη, λα θξίλεη, λα αθνκνηώζεη θαη λα κεηαζρεκαηίζεη 
γόληκα ηνπο «πνιηηηζκνύο» πνπ θνπβαινύλ νη μέλνη νη νπνίνη βξέζεθαλ ζηνλ ηόπν καο ή, 
αληίζεηα, ζαλ ηελ ηζαπαηζνύια λνηθνθπξά, ζα θξύςεη ηα ζθνππίδηα, ζα θνπθνπιώζεη ην 
«πξόβιεκα» θάησ από ην ραιί. 

Τεο Mαξηάλλαο Tδηαληδε 
13 Iνπλίνπ 2004 

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
 
Β1. Να ππθλώζεηε ην πεξηερόκελν ηνπ άξζξνπ ζε έλα θείκελν 80 – 100 ιέμεσλ. 

(25 μονάδες) 

Β2. Να δώζεηε έλαλ ηίηιν γηα ην θείκελν ζηνλ νπνίν δε ζα εκπεξηέρεηαη ζρόιην.  

(5 μονάδες) 

Β3. Σηε 2ε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ λα εληνπίζεηε ηα ζρόιηα ηόζν ηεο αξζξνγξάθνπ όζν 

θαη ηα μέλα θαη λα αλαθεξζείηε ζηα µέζα µε ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη. 

(5 μονάδες) 

Β4. Γηαηί ζεσξεί ν ζπγγξαθέαο όηη ε Γαιιία ζα έπξεπε λα είρε επηδείμεη κεγαιύηεξε 

επαηζζεζία ζην ζέµα ησλ κεηαλαζηώλ; (Η απάληεζή ζαο λα δνζεί ζε µηα παξάγξαθν) 

(5 μονάδες) 

Β5. Να εληνπίζεηε ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο ηεο 4εο παξαγξάθνπ.  

(5 μονάδες) 

Β6. Να γξάςεηε έλα ζπλώλπµν γηα θάζε µηα από ηηο παξαθάησ ιέμεηο:  

εγρεηξήκαηνο, απνζησπεζνύλ, ζεκαδέςεη, νμπδέξθεηα, θνπθνπιώζεη.  

(5 μονάδες) 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΤ 

Σε µηα εµεξίδα πνπ δηνξγαλώλεη ν δήµνο ζαο µε ζέµα: «Η έληαμε ησλ µκεηαλαζηώλ ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία», έρεηε αλαιάβεη µηα εηζήγεζε γηα λα επαηζζεηνπνηήζεηε ηνπο δεµόηεο 

ζρεηηθά µε ηα αίηηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ξαηζηζκνύ. Φξνληίζηε ε νµηιία ζαο λα µελ 

μεπεξάζεη ηηο 500 – 600 ιέμεηο. 

(50 μονάδες) 

 

Καλή Επιτυχία !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


