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ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :   Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ:  ΜΑΡΤΙΟΥ 2017  

Το μείζον  ζήτημα που ορθά μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είναι 

ο σχεδιασμός μιας συνεκτικής και συνολικής μεταναστευτικής πολιτικής. Ένα από 

τα πρώτα πράγματα που χρειάζεται να κατανοήσουμε για τη μεταναστευτική 

πολιτική είναι ότι η διαμόρφωσή της αποτελεί μια συνεχή  διαδικασία και όχι ένα 

οριστικό και αμετάκλητο τετελεσμένο γεγονός. Η σωστή αντιμετώπιση είναι μια 

διαδικασία και όχι ένα αποτέλεσμα.  

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ, της 

χώρας που κατ' εξοχήν έχει ασχοληθεί θεσμικά, πολιτικά και πολιτισμικά με 

φαινόμενα ανθρώπινης κινητικότητας. Αν μελετήσουμε την ιστορία της 

αμερικανικής μεταναστευτικής πολιτικής από τα τέλη του 19ου αιώνα έως σήμερα, 

θα διαπιστώσουμε ότι πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία προσαρμο γής και 

ανταπόκρισης τόσο στη μεταβολή  των ιστορικών διαδικασιών που καθορίζουν τα 

μεταναστευτικά φαινόμενα όσο και στις πολιτικές ζυμώσεις των πολιτικών 

οραματισμών του Αμερικανισμού.  

 

Μια τέτοια συστηματική αλλά και ευέλικτη ελληνική μεταναστευτική πολι τική της 

Ελλάδας θα είχε τουλάχιστον δύο διακριτούς πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας αφορά 

τη θεσμική, κοινωνική και πολιτισμική διαχείριση των μεταναστευτικών 

κοινοτήτων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα ή εγκαθίστανται στην Ελλάδα 

κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Ως προς αυτόν τον πυλώνα έχουμε κάνει 

κάποια σημαντικά βήματα προόδου, με λαμπρότερο ίσως παράδειγμα το 

νομοσχέδιο για τον κώδικα ιθαγένειας που άνοιξε για δημόσια διαβούλευση πολύ 

πρόσφατα. Απομένουν βέβαια πολλά ακόμη. Ένας δεύτερος πυλώνας 

μεταναστευτικής πολιτικής αφορά τους τρόπους αντιμετώπισης και διαχείρισης 

των περιοδικών εντατικοποιήσεων της ανθρώπινης κινητικότητας στη γεωπολιτική 

μας περιοχή. Σε αυτόν τον τομέα έχουμε προχωρήσει ελάχιστα έως καθόλου. Το 

ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και πάντα σε «συνθήκες της κρίσης». 

Οι πολιτικές και ιδεολογικές χρήσεις του μεταναστευτικού ζητήματος με σκοπό 

άλλοτε την καλλιέργεια ακραίων μορφών εθνικιστικού και φυλετικού 

πατριωτισμού, άλλοτε την εμπέδωση καθεστώτων τρόμου και γενικότερου 

κοινωνικού πανικού και άλλοτε απλά την ενεργοποίηση των συντηρητικών 

αντανακλαστικών της ελληνικής κοινωνίας δεν επέτρεψαν τη νηφάλια και 

συστηματική αντιμετώπιση.  

 



 

 

 

 

 

Τι κάνουμε όμως σήμερα που η κλιμάκωση των συνθηκών πύκνωσης των ροών της 

ανθρώπινης κινητικότητας απαιτεί δράση; Η νηφάλια πλαισίωση, κατανόηση και 

απόκριση  στα σύνθετα ζητήματα που συνδέονται με τη σημερινή μεταναστευτική 

συγκυρία επιβάλλουν να σκεφτούμε  και να δράσουμε στη βάση συγκεκριμένων 

αρχών. Συγκεκριμένα, η  μεταναστευτική πολιτική είναι διαδικασία, μεταβάλλεται 

και πρέπει να μεταβάλλεται ανάλογα με τον μετασχηματισμό των φαινομένων.  

 Η συνέχεια και η ευελιξία της μεταναστευτικής πολιτικής προϋποθ έτουν γνώση 

των δεδομένων και παρακολούθηση των ροών και των χαρακτηριστικών της 

ανθρώπινης κινητικότητας .  

 Παράλληλα, το Μεταναστευτικό δεν είναι εθνικό θέμα αλλά διεθνικό ζήτημα και 

η διαχείρισή του απαιτεί άμεση και συνεχή συνεργασία τόσο με τις άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες όσο και με τις τρίτες χώρες από όπου προέρχονται ή διέρχονται 

οι μετανάστες πρόσφυγες.  

 

[…]  

 

Οι χώρες της Νότιας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν μπορούν να 

μετατραπούν σε αποθήκες ανθρώπων που διαρκώς θα εξαθλιώνονται στην 

προσπάθειά τους να επιβιώσουν. Από την άλλη πλευρά, η ιδεοληπτική απραξία  της 

ελληνικής Πολιτείας στο παρελθόν ως προς τη διαχείριση του διαρκούς φαινομένου 

διέλευσης  μεταναστών προσφύγων διά μέσου της εδαφικής μας επικράτειας δεν 

μπορεί να συνεχιστεί. Κάτι τέτοιο θα μετέβαλλε γρήγορα την Ελλάδα σε μια 

«νεκρή ζώνη» μεταξύ της Ευρώπης και του δοκιμαζόμενου κόσμου, μια εξέλιξη που 

σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες πτυχές της οικονομικής κρίσης της χώρας μόνο σε 

ένα δυστοπικό σκηνικό τύπου «Mad Max» μπορεί να μας παραπέμπει.   

 

Η κυρία  Ιωάννα Λ αλιώτου  ε ίναι  ε πί κουρη καθ ηγή τρια  Σύγχρονης Ισ τορ ία ς  σ τ ο  Πανεπ ισ τή μιο  Θ εσ σ αλίας ,   

ΒΗΜΑ,  1 9 /0 4 /2 01 5    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

 

Α.   Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο σε 80 -100 λέξεις.  

ΜΟΝΑΔΕΣ  25  

 

Β1 .  Σύμφωνα με ποιες αρχές πρέπει να αντιμετωπιστεί το μεταναστευτικό 

πρόβλημα στην Ελλάδα; ( 60 -80 λέξεις )   

ΜΟΝΑΔΕΣ  6  

 

Β2 .   Με ποια συλλογιστική πορεία ( επαγωγική -παραγωγική ) αναπτύσσεται η   

τρίτη παράγραφος του κειμένου;   

ΜΟΝΑΔΕΣ  2  

 

Β3 .  Να επισημάνετε τον τρόπο ανάπτυξης της δεύτερης παραγράφου του κειμένου .  

ΜΟΝΑΔΕΣ  2  

 

Β4 .   Να δώσετε έναν αντικειμενικό τίτλο στο κείμενο.  

ΜΟΝΑΔΕΣ  2  

 

Β5 .  Να δώσετε συνώνυμα για τις παρακάτω λέξεις:  μείζον, συνεχή, μεταβολή, 

απόκριση, απραξία ,  διέλευσης ,γρήγορα .   

 ΜΟΝΑΔΕΣ  7  

 

Β6.  Να ετυμολογήσετε τις παρακάτω λέξεις του κειμένου :  καθορίζουν, 

ιδεολογικές, γεωπολιτική, μεταβάλλεται, αποθήκες, παρελθόν.   

 ΜΟΝΑΔΕΣ  6  

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  

 

 Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλά ευρωπαϊκά κράτη 

είναι η αυξανόμενη απήχηση της ρατσιστικής ιδεολογίας. Σε ποιες αιτίες πιστεύετε 

ότι οφείλεται το φαινόμενο αυτό; Τι νομίζετε ότι μπορούν να κάνουν οι νέοι για την 

αντιμετώπισή του; Να αναπτύξετε τις απόψεις σας σε ένα κείμενο 500 - 600 λέξεων 

που θα αποτελέσει την εισήγησή σας σε μια σχ ολική εκδήλωση με θέμα τον 

ρατσισμό.   

 ΜΟΝΑΔΕΣ  50 

 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

 


