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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ ΣΑΞΗ ΕΠΑΛ 

 
 ΚΕΙΜΕΝΟ Όλα ηα δικαιώμαηα για όλοςρ  

    Μηα γπλαίθα θαθνπνηήζεθε ζην Αθγαληζηάλ επεηδή πεξπαηνύζε ζην δξόκν. Έλαο άληξαο 
ζηα Ηλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα θαηαδηθάζηεθε ζε θςλάκιζη θαη καζηίγσζε γηαηί 
παληξεύηεθε γπλαίθα άιινπ ζξεζθεύκαηνο. Έλα θνηλό λήκα ζπλδέεη απηέο ηηο παξαβάζεηο 
δηθαησκάησλ: νη δηαθξίζεηο.  
    Σν θύιν, νη εξσηηθέο επηινγέο, ε ζξεζθεία, ε θπιή θαη ε εζληθόηεηα δελ γίλνληαη απιώο 
ιόγνη πξνθαηαιήςεσλ, γίλνληαη κνρινί πνπ ζπζπεηξώλνπλ ελαληίνλ ηνπ Άιινπ. Πνηνο είλαη 
ν άιινο; Οπνηνζδήπνηε: ν λεαξόο καύξνο ζηνπο δξόκνπο ησλ ακεξηθαληθώλ γθέην, ηα 
παηδηά ηνπ δξόκνπ ζην Μπαγθιαληέο θαη ζηε Γνπαηεκάια, ν Αιβαλόο ζην Κνζζπθνπέδην, ν 
Αθξηθαλόο κεηαλάζηεο ζηε Γαιιία θαη ν Σνύξθνο ζηε Γεξκαλία.  
    Πνιιέο θνξέο νη θπβεξλήζεηο όρη κόλν δελ εκπνδίδνπλ απηή ηε βία αιιά θαη ηελ 
ενιζσύοςν ελζσκαηώλνληαο ηηο διακπίζειρ ζηε λνκνζεζία ηνπο. Κολακεύοςν ηηο 
πιεηνςεθίεο θαη απμάλνπλ ηελ εμνπζία ηνπο επελδύνληαο ζην μίζορ. ε κηα επνρή 
γεληθεπκέλεο ζύγρπζεο, ν ξαηζηζκόο πνπιάεη.  
     Ο θαηάινγνο ησλ Άιισλ πνπ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο είλαη αηειείσηνο. ηελ Αίγππην ν 
ζύδπγνο πνπ ζθνηώλεη ηε κνηρό γπλαίθα ηνπ κπνξεί λα κείλεη αηηκώξεηνο. Η ζύδπγνο πνπ 
ζα θάλεη ην ίδην απεηιείηαη κε εθηέιεζε. ηελ Αξγεληηλή, νη νκνθπιόθηινη πέθηνπλ ζύκαηα 
ζπζηεκαηηθώλ βαζαληζηεξίσλ από ηελ αζηπλνκία. ηελ Οπγγαξία, ηελ Σζερία θαη αιινύ νη 
Σζηγγάλνη μπινθνπνύληαη από αζηπλνκηθνύο. Σν ηαμίδη ζηνλ «θόζκν ησλ Άιισλ» πεξλάεη 
θαη από ηε ρώξα καο. Μπνξνύκε λα θάλνπκε ζηάζε εθεί όπνπ θξαηνύληαη μέλνη γηα 
πνιινύο κήλεο ρσξίο θακηά θαηεγνξία, ή ζηηο αθίζεο ππνςεθίνπ δεκάξρνπ κε κνλαδηθό 
ζύλζεκα ηελ εθδίσμε ησλ «ιαζξνκεηαλαζηώλ».   
     Κη όκσο νη Άιινη δελ εμαθαλίδνληαη, παξά ηηο «θηιόηηκεο» πξνζπάζεηεο ζ’ όιν ηνλ 
θόζκν. Τπεπαζπίζονηαι, θαη καδί ηνπο θη εκείο, ην δικαίωμα ζηε διαθοπεηικόηηηα. 
Εξάλλος, αν ηο ζκεθηούμε, θα διαπιζηώζοςμε πωρ όλοι μαρ μποπούμε να 
θεωπηθούμε για κάποιο λόγο Άλλοι. Έρνπκε ινηπόλ ην θαζήθνλ λα αλαδεηνύκε αλά 
πάζα ζηηγκή ην αληίδνην ζην δειεηήξην ηεο πξνθαηάιεςεο θαη ησλ δηαθξίζεσλ. Σα 
αλζξώπηλα δηθαηώκαηα είλαη ζεβαζηά, κόλν αλ είλαη ζεβαζηά γηα όινπο.  

(πεξηνδηθό Μαξηπξίεο ηεο Γηεζλνύο Ακλεζηίαο) 
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 ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
  
1. Σν παξαπάλσ θείκελν δεκνζηεύηεθε ζε πεξηνδηθό. Να ελεκεξώζεηε ηνπο ζπκκαζεηέο 
ζαο γηα ην πεξηερόκελν ηνπ ζε έλα θείκελν 80- 100 ιέμεηο.  
 

Μονάδερ 10  
 
2. «Δμάιινπ, αλ ην ζθεθηνύκε, ζα δηαπηζηώζνπκε πσο όινη καο κπνξνύκε λα ζεσξεζνύκε 
γηα θάπνην ιόγν Άιινη». Αλαιύζηε ην λόεκα ηεο παξαπάλσ πξόηαζεο ζε έλα θείκελν 60 – 
80 ιέμεσλ.  
 

Μονάδερ 5  
3. Δληνπίζεηε ηνλ ηξόπν πεηζνύο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην παξαπάλσ θείκελν. Γώζηε ηα 
ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ ζηα νπνία εληνπίδεηε ηνλ ηξόπν απηό αιιά θαη ηα κέζα πεηζνύο. 
 

Μονάδερ 5  
 
4. ενιζσύοςν, κολακεύοςν, μίζορ, δικαίωμα, διαθοπεηικόηηηα. Να δνζεί έλα αληώλπκν 
γηα ηηο παξαπάλσ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ.  
 

Μονάδερ 5  
 
5. Πνιιέο θνξέο νη θπβεξλήζεηο όρη κόλν δελ εκπνδίδνπλ απηή ηε βία αιιά θαη ηελ 

εληζρύνπλ ελζσκαηώλνληαο ηηο δηαθξίζεηο ζηε λνκνζεζία ηνπο (3
ε 

παξάγξαθνο). Να 
κεηαηξέςεηε ηε ζύληαμε από ελεξγεηηθή ζε παζεηηθή. Να εμεγήζεηε ηη εμππεξεηεί ε 
ελεξγεηηθή ζύληαμε.  
 

Μονάδερ 5  
 
6. αο δεηείηε λα γξάςεηε έλα άξζξν ζηε ζρνιηθή εθεκεξίδα ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ 
ξαηζηζκνύ ζηηο κέξεο καο. Αλαθεξζείηε ζηα αίηηα πνπ πξνθαινύλ ηελ ξαηζηζηηθή 
ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξώπνπ απέλαληη ζηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ, ηεθκεξηώλνληαο ην 
παξαπάλσ θαηλόκελν. (150-200 ιέμεηο)  

Μονάδερ 20  
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Μη Λογοηεσνικό κείμενο 

Η Βεξόληθα είλαη κηα δεθαπεληάρξνλε από ηελ Αιβαλία πνπ κέζα από ηηο επηζηνιέο ηεο 
εθκπζηεξεύεηαη ζηελ Διέλε πνπ θαηνηθεί ζηελ Αζήλα ηα πξνβιήκαηά ηεο. Η Διέλε δελ 
αληηκεησπίδεη ηέηνηα πξνβιήκαηα αιιά είλαη άηνκν κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο ιόγσ 
αηπρήκαηνο, γεγνλόο, πνπ απνθξύπηεη από ηε Βεξόληθα. 

 
1 Γεθεκβξίνπ  

 
Αγαπεκέλε κνπ θίιε Διέλε,  
    Έιαβα ην γξάκκα ζνπ θαη ράξεθα πνιύ, γηαηί θνβόκνπλα πσο κε ηελ αιιαγή ηεο 
δηεύζπλζεο κπνξνύζε θαη λα ραζεί. Δπηπρώο ν ηαρπδξόκνο είλαη ν ίδηνο - ην δηακέξηζκα 
πνπ λνηθηάζακε είλαη ζηελ ίδηα γεηηνληά κε ην παιηό καο ζπίηη - θη έηζη απ’ ηελ πιεπξά απηή 
δελ ππάξρεη πξόβιεκα.  
     Σν πξόβιεκα είλαη νη λένη καο γείηνλεο - ζέισ λα πσ, νη έλνηθνη ησλ άιισλ 
δηακεξηζκάησλ - νη νπνίνη, όηαλ έκαζαλ από ην δηαρεηξηζηή ηεο πνιπθαηνηθίαο πσο είκαζηε 
από ηελ Αιβαλία, άξρηζαλ λα καδεύνπλ ππνγξαθέο γηα λα καο δηώμνπλ. Γε ζέινπλ, ιέεη, λα 
δνπλ θάησ από ηελ ίδηα ζηέγε κε αλζξώπνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ μέξνπλ από πνύ θξαηάεη 
ε ζθνύθηα ηνπο θαη ηη θαπλό θνπκάξνπλ.  
    Πξν εκεξώλ ε κακά ζπλάληεζε ζην αζαλζέξ ηελ θπξία πνπ κέλεη αθξηβώο από θάησ 
από ην δηθό καο δηακέξηζκα. Σελ θαιεκέξηζε θαη, όηαλ ηεο είπε πνηα είλαη, ε θπξία απηή 
άξρηζε λα βξίδεη ηε κακά θαη λα ηελ θαηεγνξεί πσο ηάρα θάλνπκε ζόξπβν θαη ηελ 
ελνρινύκε. «Ση δεηάηε ζηελ Διιάδα;», ηεο είπε. «Δδώ δνύλε ηίκηνη άλζξσπνη. Γε ζέινπκε 
καραηξνβγάιηεο κέζα ζην ζπίηη καο. Να μεθνπκπηζηείηε θαη λα θύγεηε». Η κακά δε κίιεζε 
θαζόινπ. Ση λα ηεο έιεγε; 
    Υζεο είρακε θαηλνύξην επεηζόδην. Έλαο άιινο έλνηθνο ζπλάληεζε ζην δηάδξνκν ηνλ 
αδεξθό κνπ θαη ηνλ απνθάιεζε βξνκν-Αιβαλό. O πύξνο ήξζε ζην ζπίηη ζε θαθά ράιηα. Σα 
έβαιε κε ηε κακά. «Γελ είλαη αλάγθε λα ιεο ζ’ όιν ηνλ θόζκν πσο είκαζηε από ηελ 
Αιβαλία», ηεο είπε.  
    Όηαλ γύξηζε ν κπακπάο από ηε δνπιεηά ηνπ, πήγε θαη βξήθε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ 
δηακεξίζκαηνο. «Ση ζα γίλεη κ’ απηή ηελ θαηάζηαζε;», ηνλ ξώηεζε. «Δ, ηη λα θάλνπκε; 
Yπάξρνπλ θαη ξαηζηζηέο», ηνπ απάληεζε εθείλνο θαη ηνλ δηαβεβαίσζε πσο κε ηνλ θαηξό ζα 
ηνπο πεξάζεη.  
    Απηνύο κπνξεί λα ηνπο πεξάζεη. Δκάο όκσο ε δσή καο έρεη γίλεη θόιαζε. Γηαηί δελ 
θαηαιαβαίλνπλ πόζν πνιύ καο πιεγώλνπλ; Δκείο δε βιάςακε θαλέλαλ. Ση δηαθνξά έρεη αλ 
είζαη Αιβαλόο, Έιιελαο, Σνύξθνο ή Νηγεξηαλόο; Όινη πιάζκαηα ηνπ Θενύ είκαζηε. Γηαηί 
κεξηθνί άλζξσπνη γίλνληαη ηόζν θαθνί; Γηαηί δελ κπνξνύλ λα αλερηνύλ ην δηαθνξεηηθό;  
    Φνβάκαη, Διέλε, πσο δελ κπνξείο λα κε ληώζεηο. Γε θηαηο εζύ. Δζύ είζαη ηπρεξή. Πνηέ 
δε ζα αληηκεησπίζεηο κηα παξόκνηα θαηάζηαζε. Γε ζα δεηο πνηέ ην θόβν ζηα κάηηα ηνπ 
γείηνλά ζνπ. Δζύ ηα έρεηο όια: νηθνλνκηθή άλεζε, νκνξθηά, έξσηα… Η δσή είλαη δηθή ζνπ. 
Δλώ εγώ… Γελ κπνξώ λα ζπλερίζσ ην γξάκκα κνπ. Έλαο θόκπνο έρεη ζηαζεί ζην ιαηκό 
κνπ θαη κε πλίγεη.  
 

Βεξόληθα  
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6 Γεθεκβξίνπ  
Αγαπεκέλε κνπ Βεξόληθα,  
     Πνιύ ζηελνρσξήζεθα κε όζα δπζάξεζηα ζνπ ζπκβαίλνπλ ηώξα ηειεπηαία. Έρεηο δίθην. 
Η δσή θακηά θνξά είλαη πνιύ ζθιεξή καδί καο. Όκσο λα ζπκάζαη πσο ν δξόκνο γηα ηνλ 
Παξάδεηζν είλαη καθξύο. Απηό κνπ ην έιεγε ν κπακπάο κνπ όηαλ ήκνπλα κηθξή. Σόηε δελ 
θαηαιάβαηλα ηη αθξηβώο ήζειε λα πεη. Σώξα μέξσ.  
    Οη άλζξσπνη πνπ κέλνπλ ζηελ πνιπθαηνηθία ζαο είλαη… Ση λα πσ; Πώο λα ηνπο 
ραξαθηεξίζσ; πκκεξίδνκαη απνιύησο ηελ αγαλάθηεζή ζνπ.  
    Ιδηαίηεξα ζπκθσλώ κε απηό π νπ γξάθεηο: πσο ν πεξηζζόηεξνο θόζκνο δελ κπνξεί λα 
αλερηεί ην δηαθνξεηηθό. Αδηαθνξεί γηα ηνλ αλάπεξν, ζηραίλεηαη ην κειαςό, ληώζεη κίζνο γηα 
όπνηνλ δελ ληύλεηαη, δε ρηελίδεηαη ή δε ζθέθηεηαη όπσο απηόο.  
    Σν ρεηξόηεξν όκσο δελ είλαη λα δηαβάδεηο ην θόβν ζηα κάηηα ηνπ άιινπ. Δθείλν πνπ 
εκέλα κε πιεγώλεη είλαη ν νίθηνο θαη ε ππνθξηζία. ηραίλνκαη ηνπο δήζελ δηαθξηηηθνύο. 
Απηνύο πνπ θακώλνληαη πσο δελ αληηιακβάλνληαη ην πξόβιεκά ζνπ. Απηνύο πνπ ζε 
βξίζθνπλ αλήκπνξν θαη ζε πξνζπεξλνύλ ή βηάδνληαη λα ζηξέςνπλ αιινύ ην βιέκκα. Απηνί 
είλαη νη ρεηξόηεξνη.  
     Δίκαη βέβαηε πσο πνιύ γξήγνξα νη γείηνλέο ζαο ζα αληηιεθζνύλ η ν ιάζνο ηνπο. Θα 
δεηο. Όηαλ δηαπηζηώζνπλ πσο είζηε κηα θηιήζπρε νηθνγέλεηα, νη θόβνη ηνπο ζ α 
παξακεξηζηνύλ. Θ α θαηαιάβνπλ πσο ν θάζε μέλνο δελ είλαη θαη θαθνπνηόο.  
    Γε ζνπ γξάθσ πεξηζζόηεξα, γηαηί αύξην είλαη ε κεγάιε κέξα. Θα δώζνπκε ηνλ ηξίην 
αγώλα ζην κπάζθεη. Πξέπεη λα θνηκεζώ λσξίο γηα λα είκαη ζε θόξκα.  

Υίιηα γιπθά θηιάθηα,  
Διέλε  

Μ. Κιηάθα, O δξόκνο γηα ηνλ Παξάδεηζν είλαη καθξύο, Κέδξνο 
 
ΕΡΩΣΗΕΙ  
 
1) Πνηα είλαη ε ζηάζε ηεο Διέλεο απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα ηεο Βεξόληθαο θαη ηεο 
νηθνγέλεηάο ηεο; Πίζσ από πνηα ιόγηα ηεο δηαθξίλεηαη ε δηθή ηεο πεξίπησζε αλαπεξίαο; 
Πνηα ζπλαηζζήκαηα θξύβνληαη πίζσ από ηα ιόγηα ηεο;  
 

Μονάδερ 8  
 
2) Πνηνο είλαη ν αθεγεηήο ησλ γεγνλόησλ; πκκεηέρεη ή όρη ζε απηά; Μπνξείηε λα αιιάμεηε 
ηελ νπηηθή ηεο αθήγεζεο ζηα ζεκεία:  
Α. «Έιαβα ην γξάκκα ζνπ θαη ράξεθα πνιύ, γηαηί θνβόκνπλα πσο κε ηελ αιιαγή ηεο 
δηεύζπλζεο κπνξνύζε θαη λα ραζεί. Δπηπρώο ν ηαρπδξόκνο είλαη ν ίδηνο - ην δηακέξηζκα 
πνπ λνηθηάζακε είλαη ζηελ ίδηα γεηηνληά κε ην παιηό καο ζπίηη - θη έηζη απ’ ηελ πιεπξά απηή 
δελ ππάξρεη πξόβιεκα.» (επηζηνιή Βεξόληθαο) 
Β. «Πνιύ ζηελνρσξήζεθα κε όζα δπζάξεζηα ζνπ ζπκβαίλνπλ ηώξα ηειεπηαία. Έρεηο δίθην. 
Η δσή θακηά θνξά είλαη πνιύ ζθιεξή καδί καο. Όκσο λα ζπκάζαη πσο ν δξόκνο γηα ηνλ 
Παξάδεηζν είλαη καθξύο. Απηό κνπ ην έιεγε ν κπακπάο κνπ όηαλ ήκνπλα κηθξή. Σόηε δελ 
θαηαιάβαηλα ηη αθξηβώο ήζειε λα πεη. Σώξα μέξσ.» 
 

Μονάδερ 7  
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3) - ην δηακέξηζκα πνπ λνηθηάζακε είλαη ζηελ ίδηα γεηηνληά κε ην παιηό καο ζπίηη -  (1ε 

παξάγξαθνο), «Ση δεηάηε ζηελ Διιάδα;» (3
ε 

παξάγξαθνο) Δλώ εγώ… (7
ε 

παξάγξαθνο) 

Δζύ ηα έρεηο όια: (7
ε 

παξάγξαθνο) Δμεγείζηε ηε ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο ζε θάζε 
πξόηαζε ηεο πξώηεο επηζηνιήο.  
 

Μονάδερ 5 
  

4) Γξάςηε έλα παξάδεηγκα από ην θείκελν ( αλ ππάξρεη) γηα θάζε εθθξαζηηθό κέζν: 
Τπεξβνιή 
Μεηαθνξά 
Αζύλδεην ζρήκα 
Ρεηνξηθή εξώηεζε 
Απνζηώπεζε 
Δηθόλα 
 

Μονάδερ 5 
  

5) Δληνπίζηε ζηελ επηζηνιή ηεο Βεξόληθαο πξνο ηελ Διέλε απνζπάζκαηα δηαιόγνπ. Γηαηί 
παξεκβάιινληαη αλάκεζα ζηηο ζθέςεηο ηεο επηζηνινγξάθνπ; Ση εμππεξεηνύλ;  
 

Μονάδερ 5 
  

6) Έλαο θίινο ζαο δεη ζε ρώξα ηνπ εμσηεξηθνύ θη αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ξαηζηζηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο εθ κέξνπο ησλ ληόπησλ. Θεσξείηε ζθόπηκν λα ηνπ ζπκπαξαζηαζείηε κε έλα 
γξάκκα ζαο ζην νπνίν αλαθέξεζηε ζε αλάινγα θαηλόκελα ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ 
Διιάδα. Πσο ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηεο ρώξαο ζαο πηζηεύεηε πσο ζα κπνξνύζε λα 
βνεζήζεη ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο μελνθνβίαο; (200 - 250 ιέμεηο)  

Μονάδερ 20  
 

 

Να έσεηε επιηςσία !  


