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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ποιος φοβάται τους μετανάστες;
Οι μετανάστες και στη χώρα μας και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κοινωνίες
θεωρούνται από πολλούς οι κύριοι υπαίτιοι κα της ανερχόμενης εγκληματικότητας και της
αυξανόμενης ανεργίας. Παρόλο που αυτή η άποψη δεν αναπτύσσεται επίσημα από τα δύο
μεγάλα ελληνικά κόμματα, έχει μεγάλη απήχηση στα πλατιά λαϊκά στρώματα – και αυτό
για δύο λόγους.
Πρώτον, η διασύνδεση μεταναστών – ανεργίας φαίνεται λίγο πολύ αυτονόητη (οι
ξένοι παίρνουν τις δουλειές των ντόπιων). Δεύτερον, δεν υπάρχει στον κομματικοκρατισμό
– και πιο γενικά στο δημόσιο χώρο – σοβαρός προβληματισμός γύρω από τα πραγματικά
αίτια της υψηλής ανεργίας και της εγκληματικότητας / κοινωνικής αποδιοργάνωσης στις
νεοφιλελεύθερες αγοροκρατικές κοινωνίες της Δύσης.
Ας ξεκινήσουμε από τον μύθο ότι οι μετανάστες αποτελούν την κύρια αιτία
ανεργίας στη χώρα μας. Αν πάρουμε υπόψη μας ότι οι μετανάστες αμείβονται πολύ πιο
χαμηλά από τους εγχώριους εργάτες και ότι συνήθως εργάζονται σε τομείς που οι Έλληνες
αποφεύγουν, είναι προφανές πως η φτηνή εργασία τους ενισχύει τον ανταγωνισμό και τον
δυναμισμό μιας σειράς κλάδων που στην προμεταναστευτική περίοδο ατονούσαν. Στην
πραγματικότητα η απότομη και μαζική εισροή φτηνού εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα
της περασμένης δεκαετίας βοήθησε την οικονομική ανάπτυξη της χώρας τόσο όσο και η
είσοδος των Ελλήνων προσφύγων μετά τη Μικρασιατική καταστροφή τη δεκαετία του ΄20/
Και στις δύο περιπτώσεις ο συνδυασμός φτηνού εργατικού δυναμικού από τη μία μεριά και
αυξημένης ζήτησης για προϊόντα πρώτης ανάγκης από την άλλη οδήγησε στην απογείωση
της ελληνικής οικονομίας. Βέβαια δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε έναν μικρό αριθμό
συγκεκριμένων κλάδων, όπως ο οικοδομικός, ο ανταγωνισμός μεταξύ μη ειδικευμένων
ντόπιων και ξένων εργατών δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στους πρώτους. Αλλά αν
κοιτάξουμε την κατάσταση στο σύνολό της, νομίζω ότι η μετανάστευση, μέσω της
οικονομικής ανάπτυξης που δημιουργεί –και στον χώρο της προσφοράς και σε αυτόν της
ζήτησης- μειώνει πάρα αυξάνει την ανεργία στη χώρα μας.
Όσο για την εγκληματικότητα, η διασύνδεσή της με τη μετανάστευση είναι εξίσου
παραπλανητική. Το πρώτο που πρέπει να τονιστεί εδώ είναι ότι το ποσοστό
εγκληματικότητας στον χώρο των μεταναστών είναι χαμηλότερο σε σχέση με αυτό του
συνόλου του ελληνικού πληθυσμού. Επιπλέον, πρέπει κανείς να λάβει σοβαρά υπόψη του

ότι σε όλες τις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές κοινωνίες υπάρχει μια θετική συσχέτιση
φτώχιας / περιθωριοποίησης και παραβατικότητας / εγκληματικότητας – ανεξάρτητα από
το αν αυτοί που ζουν στο περιθώριο είναι μετανάστες ή όχι. Με άλλα λόγια, ακόμη και αν
παραδεχτούμε ότι για μερικές κατηγορίες παραβάσεων ο μεταναστευτικός πληθυσμός έχει
μεγαλύτερα ποσοστά εγκληματικότητας από τον εγχώριο, αυτό οφείλεται λιγότερο στη
συνθήκη της μετανάστευσης και περισσότερο στη μεγαλύτερη περιθωριοποίηση του
πρώτου. Έτσι, ακόμα και αν δεν υπήρχαν μετανάστες στη χώρα μας, αν τις
περιθωριοποιημένες θέσεις κατείχαν Έλληνες, πάλι θα είχαμε σχετικά υψηλούς δείκτες
εγκληματικότητας. Και βέβαια, μια παρόμοια λογική ισχύει στον χώρο της
εγκληματικότητας που έχει ως βάση τις παράνομες εμπορικές δραστηριότητες (διακίνηση
ναρκωτικών και εκμετάλλευση γυναικών) των διαφόρων «μαφιόζικων» οργανώσεων. Από
τη στιγμή που αυτού του είδους οι οργανώσεις παγκοσμιοποιούνται, η διείσδυσή τους
στον ελληνικό χώρο είναι αναπόφευκτη – ανεξάρτητα από το αν τα τοπικά όργανα είναι
μετανάστες ή ντόπιοι. […]
Για να το επαναλάβω, τα αίτια της σημερινής κοινωνικής κρίσης έχουν να κάνουν
λιγότερο με τη μετανάστευση και περισσότερο με την αγοροκρατία, δηλαδή με την τάση
των πολιτικών ηγεσιών, στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, να
ακολουθούν τυφλά τη λογική της αγοράς όχι μόνο στον οικονομικό αλλά και στον
κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό χώρο. Στη μετάβαση αυτή από την οικονομία στην
κοινωνία της αγοράς, οι μετανάστες χρησιμοποιούνται -στον βωμό ενός άναρχου
καπιταλισμού- ως αποδιοπομπαίοι τράγοι, ως εξιλαστήρια θύματα για τα προβλήματα
μιας ολόκληρης κοινωνίας.
(Διασκευασμένο άρθρο του Ν. Μουζέλη δημοσιευμένο σε κυριακάτικη εφημερίδα)

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Να παρουσιάσετε την περίληψη του παραπάνω κειμένου στους συμμαθητές σας (100120 λέξεις).
Μονάδες 25
2. Να αναπτύξετε το περιεχόμενο της παρακάτω περιόδου σε 80-100 λέξεις: «οι μετανάστες
χρησιμοποιούνται ως αποδιοπομπαίοι τράγοι, ως εξιλαστήρια θύματα για τα προβλήματα
μιας ολόκληρης κοινωνίας».
Μονάδες 8
3. Να εντοπίσετε τα δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου του κειμένου («Ας
ξεκινήσουμε… στη χώρα μας»).
Μονάδες 3
4. Να εντοπίσετε τον τρόπο ανάπτυξης της τέταρτης παραγράφου του κειμένου («Όσο για
την… ντόπιοι»).
Μονάδες 4
5. Στα παρακάτω χωρία να εντοπίσετε τη σύνταξη που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας
(ενεργητική – παθητική), να δικαιολογήσετε τη χρήση της και να την μετατρέψετε στην
αντίθετή της:





«Οι μετανάστες και στη χώρα μας και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κοινωνίες
θεωρούνται από πολλούς οι κύριοι υπαίτιοι κα της ανερχόμενης εγκληματικότητας
και της αυξανόμενης ανεργίας».
«Στην πραγματικότητα η απότομη και μαζική εισροή φτηνού εργατικού δυναμικού
στην Ελλάδα της περασμένης δεκαετίας βοήθησε την οικονομική ανάπτυξη της
χώρας».
Μονάδες 4

6. Να βρείτε το είδος του παρακάτω συλλογιστικού επιχειρήματος ως προς το είδος των
προκείμενων προτάσεων και να δικαιολογήσετε σύντομα την απάντησή σας:
«Με άλλα λόγια, ακόμη και αν παραδεχτούμε ότι για μερικές κατηγορίες παραβάσεων ο
μεταναστευτικός πληθυσμός έχει μεγαλύτερα ποσοστά εγκληματικότητας από τον εγχώριο,
αυτό οφείλεται λιγότερο στη συνθήκη της μετανάστευσης και περισσότερο στη μεγαλύτερη
περιθωριοποίηση του πρώτου. Έτσι, ακόμα και αν δεν υπήρχαν μετανάστες στη χώρα μας,
αν τις περιθωριοποιημένες θέσεις κατείχαν Έλληνες, πάλι θα είχαμε σχετικά υψηλούς
δείκτες εγκληματικότητας».
Μονάδα 1
7. Να καταγράψετε τον διαρθρωτικό ρόλο των παρακάτω υπογραμμισμένων λέξεων του
κειμένου: Δεύτερον, βέβαια, επιπλέον, έτσι, δηλαδή.
Μονάδες 5
8. α) Να γράψετε από ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
απήχηση, αποδιοργάνωσης, ατονούσαν, διείσδυση, αναπόφευκτη
β) Να γράψετε από ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
ενισχύει, βοήθησε, ανάπτυξης, αποδεχτούμε, ντόπιοι
Μονάδες 10

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
Με αφορμή το πρόσφατο προσφυγικό κύμα που παρατηρείται στη Μεσόγειο,
αποφασίζεται από το δεκαπενταμελές συμβούλιο του σχολείου σας να διοργανωθεί
ημερίδα με θέμα τον ρατσισμό. Σε εσάς έχει ανατεθεί να συντάξετε και να εκφωνήσετε μια
εισήγηση για τα αίτια του ρατσισμού και τους τρόπους με τους οποίους το σχολείο μπορεί
να συμβάλει στην εδραίωση ενός κλίματος πνευματικής ανεκτικότητας. (500-600 λέξεις)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗ- ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
27/9/2015

1) Ο αρθογράφος ελέγχει την ορθότητα της άποψης σύμφωνα με την οποία η
μετανάστευση αποτελεί το κύριο αίτιο της αύξησης της ανεργίας και της
εγκληματικότητας στη χώρα μας. Αρχικά διαπιστώνει πως η είσοδος των μεταναστών
στην Ελλάδα εξασφάλισε, ιδιαίτερα σε τομείς παραμελημένους, φτηνό εργατικό
δυναμικό και αύξηση στη ζήτηση προϊόντων πρώτης ανάγκης, οδηγώντας έτσι την
ελληνική οικονομία σε ανάπτυξη και σε ουσιαστική μείωση της ανεργίας. Στη
συνέχεια υποστηρίζει την άποψη πως για την αύξηση της εγκληματικότητας δεν
ευθύνονται οι μετανάστες, αλλά το φαινόμενο της περιθωριοποίησης και των
άσχημων συνθηκών διαβίωσης κάποιων κοινωνικών ομάδων στις ανεπτυγμένες
κοινωνίες, καθώς και η εξάπλωση σε παγκόσμιο επίπεδο του οργανωμένου
εγκλήματος. Καταλήγοντας θεωρεί ως πραγματική αιτία της σύγχρονης κοινωνικής
κρίσης, για την οποία προβάλλονται ως υπεύθυνοι οι μετανάστες, την πιστή
εφαρμογή των κανόνων της αγοράς σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα.

2)
Οι μετανάστες θεωρούνται υπεύθυνοι για μια πληθώρα προβλημάτων που
κυριαρχούν στη σύγχρονη κοινωνία. Συγκεκριμένα, πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτοί
φταίνε για όλες τις συμφορές που επικρατούν, μιας και η ξαφνική τους είσοδος στην
ελληνική οικονομία εκτοπίζει τους γηγενείς. Έτσι, οι ντόπιοι μένουν άνεργοι, καθώς
οι μετανάστες αποτελούν φτηνό εργατικό δυναμικό και προτιμώνται από τους
εργοδότες. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι οι πολιτικοί, προκειμένου ν’ αποσιωπήσουν τις δικές
τους ευθύνες για τα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, επιρρίπτουν τις ευθύνες στους
μετανάστες και υποδαυλίζουν την έντονη αντίδραση ενός ολόκληρου λαού εναντίον
τους. Συνεπώς, τόσο η ανεργία όσο και η εγκληματικότητα θεωρούνται από πολλούς
ως επακόλουθο της αυξημένης εισροής αλλοδαπών στη χώρα, αφού η πολιτική
ηγεσία αρνείται να κάνει την αυτοκριτική της, ώστε να διορθώσει τα «κακώς
κείμενα».

3) Θ.Π: « Ας ξεκινήσουμε… χώρα μας»
Σχόλια/ λεπτομ.: « Αν πάρουμε…πρώτους»
Κατακλ.: «Αλλά αν… στη χώρα μας»

4) Αιτιολόγηση
5) α) Παθητική σύνταξη: έμφαση στην ενέργεια, στην πράξη
Ύφος σύνθετο, επίσημο
Μετατροπή: «Πολλοί θεωρούν τους μετανάστες και στη χώρα μας και στις
υπόλοιπες ευρωπαϊκές κοινωνίες τους κύριους υπαίτιους και της ανερχόμενης
εγκληματικότητας και της αυξανόμενης ανεργίας».
β) Ενεργητική σύνταξη: έμφαση στο υποκείμενο, το πρόσωπο που ενεργεί
Ύφος απλό, λιτό, άμεσο
Μετατροπή: « Στην πραγματικότητα η οικονομική ανάπτυξη της χώρας
βοηθήθηκε από την απότομη και μαζική εισροή φτηνού εργατικού δυναμικού στην
Ελλάδα της περασμένης δεκαετίας».

6) Υποθετικός συλλογισμός: στην προκείμενη υπάρχει υποθετική πρόταση ( αν
παραδεχτούμε..)
7) δεύτερον: απαρίθμηση επιχειρημάτων
βέβαια: επιβεβαίωση
επιπλέον: προσθήκη
έτσι: αποτέλεσμα
δηλαδή: επεξήγηση

8)α. αποδοχή

β. αποδυναμώνει

αποσύνθεση

παρεμπόδισε

ατροφούσαν

στασιμότητα/υπανάπτυξη

εισχώρηση

απορρίψουμε/ αρνηθούμε

αναπότρεπτη/ αναπόδραστη

αλλοεθνείς/ αλλοδαποί

Γ. Εισήγηση/Ομιλία
Ρηματικά πρόσωπα: α’ κ΄ β’ πληθυντικό, γ’ πρόσωπο
Αίτια Ρατσισμού


Φόβος για το διαφορετικό και το άγνωστο



Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο/μειωμένη κριτική ικανότητα/δογματισμός



Συμπλέγματα κατωτερότητας/ανωτερότητας (εγωισμός, φιλαυτία)



Ζήλια και φθόνος γι’ αυτούς που πετυχαίνουν



Στερεότυπα και προκαταλήψεις που μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά



Κρίση ανθρωπισμού/ηθική εξαχρείωση/άγνοια ανθρωπίνων δικαιωμάτων



Πολιτικά συμφέροντα για αποποίηση ευθυνών κ’ ψηφοθηρικούς λόγους



Υλιστικό πρότυπο ζωής/ λανθασμένα πρότυπα από τα ΜΜΕ



Θρησκευτικοί παράγοντες που καλλιεργούν το μίσος για τους αλλόθρησκους



Δυσλειτουργία φορέων αγωγής/αδιαφορία/γρήγοροι ρυθμοί ζωής/ατομικισμός

Τρόποι αντιμετώπισης από το σχολείο


Ανθρωπιστική και όχι τεχνοκρατική παιδεία/ η πνευματική καλλιέργεια θα
απομακρύνει προκαταλήψεις και στερεότυπα



Σωστά πρότυπα στο χώρο του σχολείου με πρώτους διδάξαντες τους ίδιους
τους εκπαιδευτικούς



Πραγματικό ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι μαθητές/στήριξη και σωστή καθοδήγηση



Η μη συγκάλυψη περιστατικών ρατσιστικής συμπεριφοράς και η λήψη
μέτρων για εξάλειψή τους



Ψυχολογική υποστήριξη από ειδήμονες



Διάλογος και συνεργασία όλων των φορέων αγωγής ιδίως των γονιών και των
διδασκόντων/ συζήτηση με τα παιδιά



Ομαδικές εργασίες με σκοπό τη συσπείρωση των σχέσεων μεταξύ των
μαθητών



Προγράμματα ανταλλαγής μαθητών με σχολεία του εξωτερικού/επαφή με
αλλοεθνείς/σύσφιγξη σχέσεων



Επιμορφωτικά σεμινάρια για γονείς, καθηγητές και παιδιά για σωστή
αντιμετώπιση και εξάλειψη ρατσιστικών περιστατικών



Διαπολιτισμική εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ξένων
μαθητών

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα διαγωνίσματα και
ενδεικτικές απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας
www.proodos.gr

