ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΚΘΕΗ Γ’ΛΤΚΕΙΟΤ
ΟΙ ΠΡΟΦΤΓΕ ΕΙΝΑΙ ΤΠOΘΕΗ OΛΩΝ
Η Ελλάδα είναι προπφργιο ςτακερότθτασ και ελευκερίασ ςε μια περιοχι που
φλζγεται, αλλά και πφλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Φυςικό είναι να λειτουργεί ωσ φάροσ για
τουσ απελπιςμζνουσ που προςπακοφν να γλιτϊςουν από ςφαγζσ, πείνα και δυςτυχία,
εκκζτοντασ τισ ηωζσ τουσ ςε κανάςιμουσ κινδφνουσ. Η χϊρα μασ, με τθν προαιϊνια
παράδοςθ φιλοξενίασ, τθσ οποίασ ο λαόσ επανειλθμμζνωσ δζχκθκε τθ φιλοξενία και τθν
αρωγι άλλων, είναι ςε κζςθ να βοθκιςει, να προςφζρει άςυλο και ελπίδα. Να δϊςει ςε
αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ τθν ευκαιρία είτε να προχωριςουν προσ άλλεσ χϊρεσ είτε να
επιςτρζψουν ςτισ πατρίδεσ τουσ, όταν οι ςυνκικεσ το επιτρζψουν. Η Τουρκία, θ Ιορδανία, ο
Λίβανοσ φιλοξενοφν περίπου 4 εκατ. Σφρουσ πρόςφυγεσ. Σίγουρα, ευρωπαϊκζσ χϊρεσ
μποροφν να κάνουν περιςςότερα απ’ όςα κάνουν τϊρα.
Το κφμα προςφφγων και μεταναςτϊν προσ τθν Ελλάδα, που παρατθρείται ςε νθςιά
και πλατείεσ, γιγαντϊνεται, με μεγάλο κόςτοσ ςε ηωζσ. Πζρυςι, 219.000 πρόςφυγεσ και
μετανάςτεσ διζςχιςαν τθ Μεςόγειο, ενϊ τουλάχιςτον 3.500 άνκρωποι πνίγθκαν. Ήδη, το
2015, περίπου 31.500 ζφκαςαν ςτθν Ιταλία και τθν Ελλάδα, και ο αρικμόσ των νεκρϊν και
αγνοουμζνων αγγίηει τουσ 900, ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ για τουσ
Πρόςφυγεσ του ΟΗΕ. Από τθ Μεγάλθ Πζμπτθ ζωσ τθ Δευτζρα του Πάςχα, ςτο Ανατολικό
Αιγαίο διαςϊκθκαν 1.257 άνκρωποι. Τισ ίδιεσ θμζρεσ, οι ιταλικζσ αρχζσ διζςωςαν πάνω από
8.500. Η κίνθςθ ςτο πρϊτο τρίμθνο είναι τριπλάςια τθσ περςινισ. Είναι προφανζσ ότι πρζπει
άμεςα να υπάρξει μια ευρείασ κλίμακασ επιχείρθςθ διάςωςθσ όπωσ αυτι που κακιερϊκθκε
από τθν Ιταλία τον Οκτϊβριο του 2013 (θ αεροναυτικι Mare Nostrum) και ζλθξε τον
περαςμζνο Δεκζμβριο. Αυτό αφορά όχι μόνο τθν Ιταλία και τθν Ελλάδα – που δζχονται τουσ
περιςςότερουσ πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ – αλλά το ςφνολο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθ
διεκνι κοινότθτα.
Αλλά τι γίνεται όταν οι άνκρωποι αυτοί φκάνουν ςτθν Ελλάδα; Το πρόβλθμα εδϊ
είναι ότι για πολλά χρόνια οι μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ ιταν κφματα μιασ νοοτροπίασ
κακόβουλθσ εγκατάλειψθσ: θ (ανομολόγθτθ) πολιτικι βαςιηόταν ςτθν κυνικι ιδζα ότι εάν
δεν δινόταν καμία παροχι ςτουσ παράτυπουσ μετανάςτεσ, το πρόβλθμα κα εξαφανιηόταν. Κι
ζτςι γινόταν – οι περιςςότεροι, που ιταν νζοι άνδρεσ, κατάφερναν να περάςουν λακραίωσ
ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. ςε αναηιτθςθ καλφτερων ςυνκθκϊν εργαςίασ και διαβίωςθσ. Τα
τελευταία χρόνια, όμωσ, θ ζλλειψθ ουςιαςτικισ πολιτικισ και θ αδυναμία του κρατικοφ
μθχανιςμοφ να διαχειριςτεί το κζμα οδιγθςαν ςτθν υπερςυγκζντρωςθ μεταναςτϊν ςε
κάποιεσ περιοχζσ, προκαλϊντασ αντιδράςεισ κατοίκων και επιτρζποντασ τθν εκμετάλλευςθ
τθσ κατάςταςθσ από τουσ εκπροςϊπουσ διαφόρων κομμάτων. Μετανάςτεσ και αιτοφντεσ
άςυλο βρζκθκαν υπό κράτθςθ, με πολλοφσ να κρατοφνται ςε κακζσ ςυνκικεσ για μεγάλα
διαςτιματα χωρίσ να γνωρίηουν πότε κα ελευκερωκοφν ι πότε κα απελακοφν. Πιγαμε από
τθν εγκατάλειψθ ςτθν κράτθςθ. Ενϊ παλιότερα δινόταν άςυλο ςε μόλισ 0,5% των αιτοφντων,
το 2013 άρχιςε να λειτουργεί με πιο ςυςτθματικό τρόπο θ Υπθρεςία Αςφλου, αλλά δεν
ςτελεχϊκθκε επαρκϊσ και πολλά προβλιματα παρζμειναν.
Eπιπροςκζτωσ, περίπου 10.000 ζωσ 12.500 άνκρωποι ζφκαςαν ςτα νθςιά από τισ
αρχζσ του χρόνου, όπου δεν υπάρχουν υποδομζσ, οφτε κονδφλια γι’ αυτοφσ, ενϊ υπάρχουν
μόνο χίλιεσ κζςεισ ςε κζντρα υποδοχισ, και αυτζσ κοντά ςτθν Ακινα. Τθν ίδια ϊρα, κζντρα
κράτθςθσ άδειαςαν χωρίσ μζριμνα για τθ διαβίωςθ των πρϊθν εγκλείςτων. Άρχιςαν πάλι να
γεμίηουν πλατείεσ και δρόμοι του κζντρου τθσ Ακινασ, ανοίγοντασ τον δρόμο ςτθ δυςτυχία
των προςφφγων και μεταναςτϊν αλλά ίςωσ και ςτθν ενίςχυςθ ρατςιςτικϊν ομάδων.

Το κετικό είναι ότι είναι φανερι θ διάκεςθ να βοθκιςουμε. Ο επίτροποσ
μετανάςτευςθσ τθσ Ε.Ε., Δθμιτρθσ Αβραμόπουλοσ, γνωρίηει το πρόβλθμα και καλεί τθν
υπόλοιπθ Ευρϊπθ να επιδείξει αλλθλεγγφθ, ενϊ υπάρχουν ζτοιμεσ προτάςεισ από τθν Φπατθ
Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ όςον αφορά τθν καλφτερθ διαχείριςθ του
προβλιματοσ. Πάνω απ’ όλα, όμωσ, διμοι (με πρϊτο αυτόν των Ακθναίων), θ Εκκλθςία, μθ
κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ και πολίτεσ προςφζρουν ςίτιςθ και ςτεγάηουν όςουσ μποροφν.
Είναι ϊρα όλοι να ςτακοφμε ςτο φψοσ των περιςτάςεων.
εφημ. Η Καθημερινή, 19-04-2015 (Κείμενο ελαφρώς διασκευασμζνο)
Α.1. Να παρουςιάςετε το περιεχόμενο του κειμζνου αυτοφ με μια περίλθψθ 100 - 120
λζξεων.
Μονάδεσ 25
Β.1. Να επαλθκεφςετε ι να διαψεφςετε, ςφμφωνα με το κείμενο, τισ παρακάτω προτάςεισ
γράφοντασ δίπλα ςτο γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάκε πρόταςθ τθ λζξθ ωςτό ή Λάθοσ:
α. Οι χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ζχουν διεκπεραιϊςει άρτια το ρόλο τουσ αναφορικά με
το προςφυγικό ηιτθμα.
β. Η ακρόα προςζλευςθ των μεταναςτϊν ςτισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και θ
ςυνακόλουκθ απϊλεια ανκρϊπινων ηωϊν κακιςτά αδιριτθ ανάγκθ τθ λιψθ μζτρων
διάςωςισ τουσ.
γ. Η Ελλάδα, ωσ χϊρα υποδοχισ, διακζτει όλα τα μζςα για τθ ςφμμετρθ εγκατάςταςθ των
μεταναςτϊν.
δ. Η ειςροι μεταναςτϊν ςτθν Ελλάδα πυροδότθςε τισ ρατςιςτικζσ ςυμπεριφορζσ.
ε. Η εκελοντικι δραςτθριότθτα ςε ςυνδυαςμό με τθν πολιτικι δράςθ είναι τα μζςα τθσ
αντιμετϊπιςθσ του μεταναςτευτικοφ ηθτιματοσ.
Μονάδεσ 10
Β.2. Να βρείτε τον τρόπο ανάπτυξθσ τθσ πρϊτθσ παραγράφου του κειμζνου «Η Ελλάδα είναι
προπφργιο ςταθερότητασ … περιςςότερα απ’ όςα κάνουν τώρα» (μονάδεσ 2) και να
αιτιολογιςετε τθν επιλογι του ςυγγραφζα (μονάδεσ 2).
Μονάδεσ 4
B.3. Ποια νοθματικι ςχζςθ εκφράηουν οι παρακάτω διαρκρωτικζσ λζξεισ ι φράςεισ (με
ζντονθ γραφι ςτο κείμενο): είτε… είτε (§1θ), ιδθ (§2θ), όμωσ (§3θ), ίςωσ (§4θ), πάνω απ’
όλα (§ 5θ).
Μονάδεσ 5
Β.4. α. Nα αντικαταςτιςετε τισ υπογραμμιςμζνεσ λζξεισ του κειμζνου με άλλεσ ςυνϊνυμεσ,
χωρίσ να αλλάηει το νόθμα.
Μονάδεσ 5

β) Να δϊςετε τα αντϊνυμα των παρακάτω λζξεων του κειμζνου: ςτακερότθτασ (§1θ),
προφανζσ (§2θ), παράτυπουσ (§3θ), επιτρζποντασ (§3θ), μζριμνα (§4θ).
Μονάδεσ 5
Β.5. Να εξθγιςετε το ρόλο του ερωτθματικοφ και τθσ άνω και κάτω τελείασ ςτθν τρίτθ
παράγραφο του κειμζνου.
Μονάδεσ 2
Β.6. Σε ποιο γραμματειακό είδοσ ανικει το κείμενο; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ
παρακζτοντασ τα βαςικά χαρακτθριςτικά του ςυγκεκριμζνου είδουσ.
Μονάδεσ 4
Γ. Σε επιςτολι προσ ζναν επίτροπο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ αναφζρετε τισ δυςχζρειεσ που
αντιμετωπίηουν οι πρόςφυγεσ και οι χϊρεσ υποδοχισ αυτϊν. Στθ ςυνζχεια, με αφορμι το
μεταναςτευτικό ηιτθμα, αναφερκείτε ςτο ρόλο που οφείλει να διαδραματίςει θ Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ των καίριων ηθτθμάτων που ταλανίηουν τα κράτθ - μζλθ
αυτισ.(500 – 600 λζξεισ)
Μονάδεσ 40

Eπιμζλεια: Μωυςιάδου Ιωάννα, Ποργιαλίδου Νατάςα, Γεωργιάδου Αναςταςία

