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ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΑ Β’ ΛΤΚΕΙΟΤ  

ΔΕΤΣΕΡΑ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2016 
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΥΡΑΗ - ΕΚΘΕΗ 

ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΨΝ: (2) 

Ένα αντιρατςιςτικό κομμωτήριο ςτισ Βρυξέλλεσ 
Αμόχανοι και λιγοςτού οι τουρύςτεσ ςτο κϋντρο των Βρυξελλών τισ τελευταύεσ ημϋρεσ. 

Βαριϊ παραμϋνει η ςκιϊ των δολοφονικών χτυπημϊτων με τα δεκϊδεσ θύματα. Σο μετρό 
ςχεδόν ϊδειο, ενώ οι ςυρμού δεν ςταματούν ςτη ςτϊςη Μαλμπϋκ, μύα από τισ δύο τοποθεςύεσ 
που μετατρϊπηκαν ςε πραγματικούσ τϊφουσ. 

Οι διακοπϋσ του καθολικού Πϊςχα, η εμφανήσ απουςύα ενδιαφϋροντοσ να τριγυρύςει ο 
κόςμοσ ςτα μαγαζιϊ και ςτισ πλατεύεσ των Βρυξελλών και τϋλοσ, ϋνασ ςυννεφιαςμϋνοσ καιρόσ 
με δυνατό αϋρα ςυνθϋτουν μια εικόνα ερημιϊσ πρωτόγνωρησ για την πόλη, την καρδιϊ τησ 
Ε.Ε. 

Ψςτόςο όπωσ πϊντα και παντού υπϊρχουν εκεύνεσ οι εικόνεσ που δύνουν όχι μόνο ελπύδα 
αλλϊ και ςαφή διϋξοδο από το ςκηνικό του φόβου που προςπαθεύ να τρυπώςει ςτισ 
ανθρώπινεσ ςυμπεριφορϋσ και ςυνόθειεσ αυτό τη φορϊ των Βϋλγων πολιτών, αλλϊ και των 
χιλιϊδων μεταναςτών που ζουν εδώ. 

ε ϋναν δρόμο μεταξύ τησ ςυνοικύασ του Μόλενμπεεκ, όπου και ςυνελόφθη ο 
καταζητούμενοσ για τισ βομβιςτικϋσ ενϋργειεσ ςτο Παρύςι, αλϊχ Αμπντεςλϊμ, και του 
κϋντρου των Βρυξελλών, μια επιγραφό ϋξω από ϋνα κομμωτόριο τρϊβηξε την προςοχό μασ. 
ημειώνουμε ότι η ςυνοικύα Μόλενμπεεκ εύναι μια γειτονιϊ μεταναςτών που κυριολεκτικϊ 
ςφύζει από ζωό, όπωσ αποδεικνύουν τα δεκϊδεσ μικρομϊγαζα και οι υπαύθριεσ αγορϋσ. Η 
επιγραφό ςτο τζϊμι του κομμωτηρύου λϋει: «Αν εύςαι ρατςιςτόσ, ςεξιςτόσ, ομοφοβικόσ... ΜΗΝ 
ΕΡΘΕΙ ΜΕΑ». 

Αυτό μασ προξϋνηςε ζωηρό ενδιαφϋρον και θελόςαμε να περϊςουμε την εύςοδο του... 
αντιρατςιςτικού κομμωτηρύου. Μϋςα όταν ο ιδιοκτότησ και τρεισ πελϊτεσ, ανϊμεςϊ τουσ ϋνα 
κοριτςϊκι. (…) Ο κομμωτόσ εύναι Βϋλγοσ και η πρώτη μασ ερώτηςη όταν πώσ ςκϋφτηκε και 
κυρύωσ γιατύ αποφϊςιςε να βϊλει αυτό την επιγραφό ςτη βιτρύνα του. «Η επιγραφό ταιριϊζει 
απόλυτα με ό,τι δεν θϋλουμε να δούμε μϋςα ςτον χώρο μασ. Εύμαςτε δύο ςυνεργάτεσ και 
καλωςορύζουμε ό,τι εύναι ανοιχτό ςτουσ ανθρώπουσ. Από τη ςτιγμό που κϊποιοσ αντιδρϊ 
ςτην ανοχό και ςτην αποδοχό τότε καλύτερα να μϋνει ϋξω». 

Σον ρωτόςαμε αν η επιγραφό μπορεύ να προκαλϋςει αντιδρϊςεισ μερύδασ ρατςιςτών ό 
ομοφοβικών, αν φοβϊται για το μαγαζύ του μόπωσ γύνει ςτόχοσ. «Με ρωτϊτε αν θα μου 
ςπϊςουν τη βιτρύνα; Σο ϋχουν όδη κϊνει κι αν το ξανακϊνουν τότε θα βϊλουμε μεγαλύτερη 
επιγραφό!». 

«κϋφτομαι ότι πρϋπει να ςυνεχύςουμε να ζούμε και να μη δώςουμε τη χαρϊ ςε όλουσ 
αυτούσ τουσ παλιανθρώπουσ να μασ εμποδύςουν να ζούμε. Εύναι ςκανδαλώδεσ όμωσ το 
γεγονόσ ότι αυτό πυροδότηςε αντιδρϊςεισ από ρατςιςτϋσ και ακροδεξιούσ, κι αυτό όταν 
αποκτϊει ϋκφραςη τότε γύνεται επικύνδυνο. Αυτό με φοβύζει. Αυτό που γίνεται με αυτούσ 
τουσ τρομοκράτεσ για μένα είναι κάτι ςαν τον καρκίνο.  

Ποτϋ δεν εύμαςτε βϋβαιοι αν τον ςταματόςαμε, αν θα χτυπόςει ξανϊ και ςε ποιο ςημεύο, αν 
θα γύνει μετϊςταςη ό αν θα θεραπευτεύ. Δεν το γνωρύζουμε ποτϋ αυτό με ςιγουριϊ αλλϊ παρ’ 
όλα αυτϊ ςυνεχύζουμε να ζούμε».  

Ωντα Χαρρϊ , Εφημερύδα των ςυντακτών (05/04/16) 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
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Α. Να παρουςιϊςετε ςυνοπτικϊ το περιεχόμενο του κειμϋνου ςτουσ ςυμμαθητϋσ ςασ (100 - 
120 λϋξεισ). 

25 μονάδεσ 
Β1. “Αυτό που γύνεται με αυτούσ τουσ τρομοκρϊτεσ για μϋνα εύναι κϊτι ςαν τον καρκύνο”: Να 
αναπτύξετε το απόςπαςμα ςε μια παρϊγραφο 80 περύπου λϋξεων με τη μϋθοδο τησ 
αναλογύασ. 

10 μονάδεσ 
Β2.α) «Σκέφτομαι ότι πρέπει ... ςυνεχίζουμε να ζούμε»: Να εντοπύςετε τα δομικϊ ςτοιχεύα 
τησ τελευταύασ παραγρϊφου του κειμϋνου, αιτιολογώντασ την απϊντηςη ςασ. 

6 μονάδεσ 
β) Να δώςετε ϋνα τύτλο ςτο ϊρθρο που να περιϋχει ςχόλιο και ϋνα χωρύσ ςχόλιο. 

4 μονάδεσ 
 

Β3.α) Να εντοπύςετε τον τρόπο που ςυνδϋεται η δεύτερη με την τρύτη παρϊγραφο του 
κειμϋνου. 

2 μονάδεσ 
β) η επιγραφή μπορεί να προκαλέςει αντιδράςεισ μερίδασ ρατςιςτών ή ομοφοβικών: 
Αφού αναγνωρύςετε τη ςύνταξη τησ πρόταςησ (1 μονϊδα) να τη μετατρϋψετε ςτην αντύθετη 
τησ (2 μονϊδεσ). 

3 μονάδεσ 
Β4. α) εμφανήσ, ςαφή, αποδεικνύουν, ζωηρό, ςυνεργάτεσ: να αντικαταςτόςετε τισ λϋξεισ 
του κειμϋνου με ϊλλεσ ςυνώνυμεσ. 

5 μονάδεσ 
β) Να εντοπύςετε τρύα (3) ςημεύα του κειμϋνου, όπου η λειτουργύα τησ γλώςςασ εύναι 
ποιητικό. 

5 μονάδεσ 
Γ. Μετϊ τα πρόςφατα τρομοκρατικϊ χτυπόματα ςτισ Βρυξϋλλεσ και την εξϋλιξη του 
μεταναςτευτικού ζητόματοσ ςτη χώρα μασ ϋγιναν ανώνυμα ρατςιςτικϊ ςχόλια ςτην 
ιςτοςελύδα του ςχολεύου ςασ. Αποφαςύζετε να απαντόςετε με μια ανϊρτηςη περύπου 500 
λϋξεων ςτην οπούα θα καταγρϊφετε τισ επιπτώςεισ του ρατςιςμού, τόςο ςε ατομικό όςο και 
ςε ςυλλογικό επύπεδο, και θα διερευνόςετε τουσ τρόπουσ με τουσ οπούουσ μπορεύ το ςχολεύο 
να ςυμβϊλλει ςτην αντιμετώπιςη του φαινομϋνου. 

40 μονάδεσ   

ΟΔΗΓΙΕΣ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ) 

1 το τετρϊδιο να γρϊψετε μόνο τα προκαταρκτικϊ (ημερομηνύα, τϊξη, κατεύθυνςη, 
εξεταζόμενο μϊθημα). Να μην αντιγρϊψετε τα θϋματα ςτο τετρϊδιο. 
2 Να γρϊψετε το ονοματεπώνυμό ςασ ςτο πϊνω μϋροσ των φωτοαντιγρϊφων αμϋςωσ μόλισ 
ςασ παραδοθούν. Δεν επιτρϋπεται να γρϊψετε καμύα ϊλλη ςημεύωςη. Κατϊ την αποχώρηςό 
ςασ να παραδώςετε μαζύ με το τετρϊδιο και τα φωτοαντύγραφα. 
3 Να απαντόςετε ςτο τετρϊδιο ςασ ςε όλα τα θϋματα. 
4 Να γρϊψετε τισ απαντόςεισ ςασ μόνο με μπλε ό μόνο με μαύρο ςτυλό. 
5 Κϊθε απϊντηςη επιςτημονικϊ τεκμηριωμϋνη εύναι αποδεκτό. 
6 Διϊρκεια εξϋταςησ: Σρεισ (3) ώρεσ μετϊ τη διανομό των φωτοαντιγρϊφων. 
7 Φρόνοσ δυνατόσ αποχώρηςησ: Μύα (1) ώρα μετϊ την διανομό των φωτοαντιγρϊφων. 

ΕΤΦΟΜΑΣΕ ΕΠΙΣΤΦΙΑ ! 

ΣΕΛΟ ΜΗΝΤΜΑΣΟ 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 


