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Κείμενο 1 

Περί ρατσισμού 

 

         Ο ρατσισμός είναι πολύπλοκο φαινόμενο. Ενώ ενίοτε κάποιοι έχουν 

επιχειρηματολογήσει υπέρ της ταξινόμησής του ως σοβαρής ψυχικής ασθένειας, η 

κοινή παραδοχή είναι ότι ενώ αποτελεί απαράδεκτη συμπεριφορά, ο ρατσισμός 

είναι προϊόν οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων και όχι σύμπτωμα 

ασθένειας. Μια άποψη είναι ότι εάν ταξινομούσαν έτσι όσους καταπιέζουν ή 

εκφράζουν μίσος εναντίον μιας άλλης ομάδας ανθρώπων, «όλοι θα ήταν 

άρρωστοι». Το αποτέλεσμα είναι ότι δεχόμαστε τον ρατσισμό, παρότι 

καταδικαστέο, ως «φυσιολογικό». Την ίδια ώρα, αυτό το επιχείρημα υποβαθμίζει το 

γεγονός ότι, όταν αλλάζει η κοινωνία, αυτό που θεωρείτο φυσιολογικό παύει να 

είναι. Επίσης, αντιστρόφως, αυτό που κάποτε ήταν καταδικαστέο γίνεται αποδεκτό. 

Γι’ αυτό είναι ανησυχητική η τάση απενοχοποίησης του ρατσισμού που 

παρατηρούμε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν υγιείς αντιδράσεις από 

πολλούς· όμως, υπάρχει και μια αδικαιολόγητη ανοχή και ενθάρρυνση από μέρους 

του πολιτικού κόσμου και των μέσων ενημέρωσης. 

       Ο ρατσισμός είναι πολύπλοκος επειδή μπορεί να υπάρχει εκεί που κάποιος 

πιστεύει ότι δεν υπάρχει, δηλητηριάζοντας τα πάντα και τους πάντες, 

μετατρέποντας όλους είτε σε θύτες είτε σε θύματα. Το διαπίστωσα μεγαλώνοντας 

στην Αφρική. Όχι όταν ήμουν νέος, αλλά πολύ αργότερα. Μικρός στη Μοζαμβίκη 

είχα ένα-δύο μαύρους φίλους, τα παιδιά βοηθητικού προσωπικού στη γειτονιά. 

Παίζαμε μαζί τα απογεύματα και μετά ο καθένας πήγαινε σπίτι του. Στη Νότια 

Αφρική δεν θα είχα τέτοιους φίλους επειδή ήταν τόσο αυστηρό το καθεστώς του 

απαρτχάιντ, που οι γονείς αναγκάζονταν να αφήνουν τα παιδιά τους με γιαγιάδες 

σε μακρινές «περιοχές μαύρων». Στο δημοτικό δεν είχα καταλάβει τίποτα. Στο 

γυμνάσιο (μόνο λευκών αρρένων), είχα την εξαιρετική τύχη να βρω καθηγητές και 

καθηγήτριες που μας μπόλιασαν με το μήνυμα ότι το απαρτχάιντ ήταν κακό, ότι 
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όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Ξαφνικά, αρκετοί είδαμε τα πράγματα αλλιώς. Κάποιοι 

επιδιώξαμε, μέσω πρωτοβουλίας τοπικής εκκλησίας, να γνωριστούμε με 

συνομήλικους μαύρους. Αλλά πάλι, αυτοί επέστρεφαν στις υποβαθμισμένες 

συνοικίες τους και εμείς στις δικές μας. Το ίδιο ίσχυε και με συμφοιτητές στο 

πανεπιστήμιο. Πολλοί πιστεύαμε ότι επειδή είχαμε τη σωστή αντίληψη για την 

αδικία του απαρτχάιντ, δεν είμαστε ρατσιστές. Αυτό που κατάλαβα πολύ αργότερα, 

όμως, ήταν ότι παρότι πολλοί λευκοί αντιστάθηκαν στο απαρτχάιντ και κάποιοι 

θυσίασαν πολλά, ούτε αυτό άλλαζε την αλήθεια: ο θεσμοθετημένος ρατσισμός 

έκανε όλους τους λευκούς συνένοχους και τους μαύρους θύματα. Όπου και αν 

βρισκόμασταν –στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, σε θέση εργασίας– στερούσαμε τη 

θέση από κάποιον άλλον που δεν μπορούσε να τη διεκδικήσει. 

            Η πτώση του απαρτχάιντ απελευθέρωσε μαύρους και λευκούς από το άγος1 

του. Μπορεί η Ν. Αφρική να έχει τεράστια προβλήματα, κυρίως με τη βία και την 

ανάγκη οικονομικής ανάπτυξης, αλλά όταν όλη η χώρα πανηγυρίζει ενωμένη τη νίκη 

της εθνικής ομάδας ράγκμπι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με λευκούς και μαύρους 

παίκτες και με μαύρο αρχηγό, το θέαμα είναι όμορφο και ενθαρρυντικό. (Το ίδιο 

αισθάνομαι όταν βλέπω την αποδοχή των αδελφών Αντετοκούνμπο, καθώς και 

όταν διαπιστώνω την οργή νέων όταν ο Γιάννης και ο Θανάσης γίνονται στόχος 

ρατσιστικών σχολίων.) 

           Παλαιότερα, με εντυπωσίαζε πως Έλληνες που δεν είχαν βγει από τη χώρα 

δήλωναν με σιγουριά ότι δεν ήταν ρατσιστές. Σήμερα, έπειτα από πολλά χρόνια 

έκθεσης στον λαϊκισμό και στη γοητεία του ανεύθυνου ακτιβισμού, πολλοί βλέπουν 

την έλευση μεταναστών και προσφύγων ως αφορμή για ξέσπασμα οργής εναντίον 

τους. Προφανώς δεν είναι ασθένεια, είναι προϊόν κοινωνικών και πολιτικών 

παραγόντων, της καλλιέργειας της μισαλλοδοξίας. Πάνω απ’ όλα, όμως, όσο 

υπάρχει ρατσιστική συμπεριφορά (είτε οι δράστες δηλώνουν ρατσιστές είτε όχι), 

απειλεί την ίδια την κοινωνία που την ανέχεται, που δεν την αντιμετωπίζει ευθέως 

και αποφασιστικά. 

Νίκος Κωνσταντάρας, εφημ. Καθημερινή 10/11/2019  

1. άγος= βάρος 

 

Κείμενο 2 

Το στίγμα των περιττών κιλών και ο ρατσισμός 

       Σε άλλη περίπτωση δεν θα είχε δώσει συνέχεια. Είναι πια συνηθισμένη στα 

επικριτικά βλέμματα, στα σκληρά σχόλια, στις καθημερινές, μικρές διακρίσεις που 

υφίστανται οι άνθρωποι με παχυσαρκία. Κάτι όμως, αυτή τη φορά ώθησε την Τ. Π. 

να απαντήσει όπως ακριβώς ένιωθε, ωμά: «Δηλαδή μας λέτε ότι το διαγνωστικό 

σας κέντρο εξυπηρετεί όλους τους πολίτες πέραν των παχύσαρκων; Θα το βάζατε 

αυτό ποτέ σε επιγραφή στην είσοδο;».  

https://www.kathimerini.gr/author/nikos-konstantaras/
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       Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή. Η Τ. Π., 49 ετών σήμερα, 

αντιμετωπίζει πρόβλημα παχυσαρκίας από νεαρή ηλικία. «Τον τελευταίο χρόνο είχα 

κάποια μικροπροβλήματα υγείας –φαίνεται μου έβαλε φρένο ο οργανισμός μου 

γιατί κουραζόμουν πολύ στη δουλειά– και πηγαινοερχόμουν στους γιατρούς. 

Κάποια στιγμή για προληπτικούς λόγους ο γιατρός μού έγραψε κάποιες γενικές 

εξετάσεις, υπέρηχο θυρεοειδούς και μέτρηση οστικής πυκνότητας» λέει στην «Κ», 

ζητώντας να διατηρήσουμε την ανωνυμία της. Τηλεφώνησε σε διαγνωστικό κέντρο, 

όπου συνήθως έκανε τις αιματολογικές εξετάσεις της, για να κλείσει ραντεβού. 

«Από το τηλεφωνικό κέντρο με ρώτησαν πόσα κιλά είμαι γιατί το μηχάνημα 

μέτρησης οστικής πυκνότητας “δεν σηκώνει αρκετό βάρος”. Όταν τους είπα, μου 

απάντησαν ότι δυστυχώς δεν θα μπορέσουν να με εξυπηρετήσουν, οπότε έκλεισα 

ραντεβού μόνο για τον υπέρηχο. Σε τρεις ώρες, όμως, χτύπησε το τηλέφωνό μου. 

Ήταν πάλι από το διαγνωστικό κέντρο, μου είπαν ότι θα πρέπει να ακυρώσουμε και 

το ραντεβού για υπέρηχο “γιατί το εξεταστικό κρεβάτι δεν αντέχει το βάρος σας”». 

Η Τ. Π. είπε απλώς «πλάκα μου κάνετε έτσι;» και έκλεισε το τηλέφωνο. 

       Όπως είναι λογικό, την πήρε το παράπονο. «Χρόνια παρατηρώ πώς 

αντιμετωπίζεται το θέμα της παχυσαρκίας. Όμως κανείς δεν μιλά, το θέμα δεν 

εμφανίζεται πουθενά και από κανέναν. Ίσως φταίνε οι ενοχές που αισθανόμαστε 

εμείς οι ίδιοι. Ακόμα και από γιατρούς έχω ακούσει τα χειρότερα, ότι εγώ φταίω, 

“δεν σου φταίει κανείς”. Θεωρούν ότι είναι στο χέρι μου, ότι απλώς δεν το παίρνω 

απόφαση να αδυνατίσω. Όμως με το διαγνωστικό κέντρο λες και έφτασε ο κόμπος 

στο χτένι. “Στον Καιάδα λοιπόν;” σκέφτηκα». Αποφάσισε να απευθυνθεί στη 

διεύθυνση. 

         «Κατήγγειλα ότι αποκλείστηκα από μια εξέταση που μου συνέστησε ο γιατρός 

μου. Η ανταπόκριση ήταν άμεση. Ο διευθυντής είπε ότι ήταν αδιανόητο και ότι 

ακόμα και εάν πράγματι δεν μπορούσα να εξυπηρετηθώ στο συγκεκριμένο κέντρο, 

καθώς τα εξεταστικά κρεβάτια είναι ελαφριές αλουμινένιες κατασκευές, έπρεπε να 

με παραπέμψουν αλλού. Συμφώνησε μαζί μου ότι η συμπεριφορά ήταν 

απαράδεκτη. Άλλωστε, μου είπε, ο υπέρηχος θυρεοειδούς μπορεί να γίνει με τον 

ασθενή καθιστό». Η Τ. Π. έκλεισε ξανά ραντεβού, δικαιωμένη. «Ούτε αυτή είναι 

λύση» λέει πάντως. «Παλιότερα δεν υπήρχαν ούτε ράμπες αναπήρων. Σταδιακά η 

κοινωνία συμμορφώθηκε. Ίσως θα έπρεπε και τα κρεβάτια να αντέχουν το βάρος 

όλων των ανθρώπων. Αλλιώς να διευκρινίζεται ότι οι παχύσαρκοι αποκλείονται». 

Λίνα Γιάνναρου εφημ. Καθημερινή, 5/8/2019   

 

 ΚΕΙΜΕΝΟ 3 

 Η Κάια κοίταζε την πίτα με το κοτόπουλο, τα καρότα, τις πατάτες και τα 

φασολάκια. Τη χρυσαφιά κρούστα από πάνω. Μια παρέα κορίτσια, όλα τους με 

φούστες φουσκωμένες με φουρώ, πλησίασαν. Μια ήταν ψηλή, αδύνατη και ξανθιά, 

μια άλλη στρουμπουλή με μάγουλα. Η Κάια αναρωτήθηκε πώς μπορούσαν να 

https://www.kathimerini.gr/author/lina-giannaroy/
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σκαρφαλώνουν σε δέντρα ή έστω να μπαίνουν στη βάρκα φορώντας τέτοιες 

μεγάλες φούστες. Σίγουρα δεν θα μπορούσαν να μπουν στα νερά για να δουν 

βατράχια, ούτε τα ίδια τους τα πόδια δεν μπορούσαν να δουν. 

 Τα κορίτσια πλησίασαν και η Κάια έστρεψε το βλέμμα στο πιάτο της. Τι θα 

τους έλεγε αν κάθονταν δίπλα της; Τα κορίτσια όμως την προσπέρασαν, τιτιβίζοντας 

σαν πουλάκια, και πήγαν και κάθισαν με άλλες φίλες τους σε άλλο τραπέζι. Παρ’ 

όλη την πείνα της, το στόμα της ήταν τόσο ξερό, που δυσκολευόταν να καταπιεί. 

Έτσι, αφού έφαγε λίγες μπουκιές, ήπιε όλο το γάλα, έχωσε όσο το δυνατόν 

περισσότερη πίτα μέσα στο κουτί από το γάλα – προσεκτικά, μην τη δει κανείς – και 

τύλιξε το κουτί στη χαρτοπετσέτα της. 

 Όλη την υπόλοιπη μέρα, δεν άνοιξε ούτε μια φορά το στόμα της. Ακόμα κι 

όταν η δασκάλα τής έκανε κάποια ερώτηση, εκείνη έμενε βουβή. Έλεγε μέσα της 

πως κανονικά εκείνη έπρεπε να μάθει απ’ αυτούς, όχι αυτοί από εκείνη. Άσε μην πω 

τίποτα και βάλουνε πάλι τα γέλια μαζί μου, σκεφτόταν. 

 Όταν χτύπησε το κουδούνι για το σχόλασμα, της είπαν πως το λεωφορείο θα 

την άφηνε πέντε χιλιόμετρα από το μονοπάτι, γιατί από κει και πέρα ο δρόμος είχε 

πάρα πολλή άμμο, και ότι κάθε πρωί θα έπρεπε να πηγαίνει ως εκεί με τα πόδια για 

να πάρει το λεωφορείο. Στη διαδρομή, καθώς το λεωφορείο έγερνε στις βαθιές 

αυλακιές του δρόμου και μετά περνούσε από μέρη όλο σπάρτα, από τις μπροστινές 

θέσεις ξεπήδησε ένα τραγουδιστό: «ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ Κάθριν Ντάνιελ Κλαρκ!» Η 

Ψηληξανθιαδύνατη και η Στρουμπουλοροδομάγουλη, τα δύο κορίτσια από το 

γεύμα στην καφετέρια, άρχισαν να της φωνάζουν: «Πού ‘σουνα τόσον καιρό, 

κοτόπουλο λειράτο απ’ τον βάλτο; Πού κρυβόσουν, βρωμερή αρουραία του έλους;» 

 Κάποια στιγμή το λεωφορείο σταμάτησε σε μια ασαφή διασταύρωση 

διαφόρων μονοπατιών, στα βάθη του δάσους. Ο οδηγός άνοιξε την πόρτα και η 

Κάια πετάχτηκε σαν σφαίρα έξω κι έκανε σχεδόν ένα χιλιόμετρο τρεχάλα, 

σταμάτησε λαχανιασμένη και συνέχισε τροχάδην μέχρι το μονοπάτι τους. Δεν 

σταμάτησε καν στο καλύβι αλλά συνέχισε τρέχοντας μέσα από τα φοινικόδεντρα ως 

τη λιμνοθάλασσα και μετά πήρε το μονοπάτι που περνούσε απ’ τις πυκνές, σκιερές 

βελανιδιές κι οδηγούσε στον ωκεανό. Βγήκε στη γυμνή ακτή, στην ανοιχτή αγκαλιά 

της θάλασσας, με τον αέρα να ξεπλέκεις τα κοτσίδια της, και σταμάτησε ακριβώς 

στη γραμμή της παλίρροιας. Ήθελε να βάλει τα κλάματα, όπως το ήθελε όλη εκείνη 

τη μέρα δηλαδή. 

 Νικώντας τον βρυχηθμό των κυμάτων που έσπαζαν με δύναμη, η Κάια 

φώναξε τα πουλιά. Ο ωκεανός ήταν μπάσος, οι γλάροι σοπράνο. Κρώζοντας και 

τσιρίζοντας, έκαναν κύκλους πάνω από το βάλτο και πάνω από την αμμουδιά 

καθώς εκείνη σκόρπιζε κρούστες από την πίτα και κομμάτια από το ψωμάκι στην 

ακτή. Με τα πόδια να κρέμονται και το κεφάλι να γυρνά δεξιά κι αριστερά, οι 

γλάροι προσγειώθηκαν στην άμμο.  

 Μερικά πουλιά πήγαιναν και τσιμπολογούσαν προσεκτικά ανάμεσα στα 

δάχτυλα των ποδιών της, κι εκείνη γελούσε τόσο πολύ από το γαργαλητό, που 
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άρχισαν να τρέχουν δάκρυα στα μάγουλά της, ώσπου από εκείνο το σφιγμένο 

σημείο κάτω από τον λαιμό της ξεπήδησαν μεγάλοι, τρανταχτοί λυγμοί. Όταν το 

κουτί από το γάλα άδειασε, η Κάια φοβήθηκε, ένιωθε πως δεν θα άντεχε να την 

παρατήσουν και οι γλάροι, όπως την παράτησαν όλοι οι άλλοι. Αλλά οι γλάροι 

στρογγυλοκάθισαν στην ακτή ολόγυρα της και βάλθηκαν να περιποιούνται τις 

ανοιγμένες γκρίζες φτερούγες τους. Έτσι, κάθισε κι αυτή, και πολύ θα ήθελε να τους 

μάζευε όλους και να τους έπαιρνε μαζί της στη βεράντα να κοιμηθούν. Τους 

φανταζόταν στριμωγμένους όλους στο κρεβάτι της, μια μαλακή μάζα από ζεστά, 

φτερωτά κορμάκια κάτω από τα σκεπάσματα μαζί της. 

 Δύο μέρες αργότερα, άκουσε το Φορντ Κρεστλάινερ να σπινιάρει στην άμμο, 

και τότε το έβαλε στα πόδια και μπήκε στον βάλτο, πατώντας βαριά πάνω στις 

λωρίδες της άμμου, αφήνοντας ολοφάνερα ίχνη, για να μπει μετά αλαφροπατώντας 

στο νερό, χωρίς το παραμικρό ίχνος, κι ύστερα να γυρίσει και να πάρει πάλι άλλη 

κατεύθυνση. Όπου έβρισκε λάσπες, έκανε κύκλους για να μπερδεύονται τα ίχνη. Κι 

ύστερα, όταν έφτασε σε στέρεο έδαφος, το διέσχισε σαν αερικό, πηδώντας από τη 

μια τούφα χορταριού στην άλλη στοίβα με τα κλαδάκια, χωρίς να αφήσει την 

παραμικρή πατημασιά. 

 Για μερικές ακόμα βδομάδες, έρχονταν κάθε δυο-τρεις μέρες – ο άνδρας με 

το μαλακό καπέλο αναλάμβανε το ψάξιμο και το κυνήγι – αλλά ούτε μια φορά δεν 

κόντεψαν να την πιάσουν. Και μετά, κάποια βδομάδα, δεν ήρθε κανείς. Μόνο το 

κρώξιμο των κορακιών. Η Κάια, με τα χέρια να κρέμονται κάτω, απέμεινε να 

κοιτάζει το έρημο μονοπάτι. 

 Η Κάια δεν ξαναπήγε σχολείο ούτε μια μέρα στη ζωή της. Επέστρεψε στην 

παρατήρηση των χελιδονιών και στη συλλογή κοχυλιών, πίστευε πως απ’ αυτά 

τουλάχιστον θα μπορούσε να μάθει και κάτι. «Ήδη ξέρω πώς να γουργουρίζω σαν 

περιστέρι», σκεφτόταν. «Πολύ καλύτερη είμαι απ’ αυτούς. Κι ας έχουνε ωραία 

παπούτσια». 

 

Ντέλια Όουενς, Εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες, εκδ. ΔΩΜΑ 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α 

Να παρουσιάσετε σε μία παράγραφο 70-80 λέξεων την άποψη του συντάκτη του 

Κειμένου 1 για τον ρατσισμό. 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Β 

Ερώτημα 1ο  

Να παρουσιάσετε σε μία παράγραφο 60-70 λέξεων τις μορφές ρατσισμού που 

εντοπίζετε στα Κείμενα 1 και 2. 

    Μονάδες 15 
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Ερώτημα 2ο  

Ο συντάκτης του Κειμένου 1 επιλέγει στη δεύτερη παράγραφο (Ο ρατσισμός είναι 

πολύπλοκος … να τη διεκδικήσει.) το α΄ ενικό και α΄ πληθυντικό πρόσωπο. Να 

αιτιολογήσετε την επιλογή του. 

Μονάδες 10 

Ερώτημα 3ο  

α. Να σχολιάσετε τα σημεία στίξης στα αποσπάσματα λόγου από το Κείμενο 1 που 

ακολουθούν: 

• Υπάρχουν υγιείς αντιδράσεις από πολλούς· όμως, υπάρχει και μια 

αδικαιολόγητη ανοχή και ενθάρρυνση από μέρους του πολιτικού κόσμου και 

των μέσων ενημέρωσης. (άνω τελεία, 1η παράγραφος) 

• …και κάποιοι θυσίασαν πολλά, ούτε αυτό άλλαζε την αλήθεια: ο 

θεσμοθετημένος ρατσισμός έκανε όλους τους λευκούς συνένοχους και τους 

μαύρους θύματα. (άνω και κάτω τελεία, 2η παράγραφος) 

• (Το ίδιο αισθάνομαι όταν βλέπω την αποδοχή των αδελφών Αντετοκούνμπο, 

καθώς και όταν διαπιστώνω την οργή νέων όταν ο Γιάννης και ο Θανάσης 

γίνονται στόχος ρατσιστικών σχολίων.)  (παρένθεση, 3η παράγραφος) 

Μονάδες 9 

 

β. Να σχολιάσετε τη χρήση του ευθέος λόγου στο τέλος της πρώτης παραγράφου 

του Κειμένου 2.  (: «Δηλαδή μας λέτε ότι το διαγνωστικό σας κέντρο εξυπηρετεί 

όλους τους πολίτες πέραν των παχύσαρκων; Θα το βάζατε αυτό ποτέ σε επιγραφή 

στην είσοδο;».)  

Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ Γ  

Να χαρακτηρίσετε τη μικρή ηρωίδα του Κειμένου 3, στηρίζοντας την απάντησή σας 

σε δύο κειμενικούς δείκτες. Εσείς πώς θα αντιδρούσατε στη θέση της; (150 – 200 

λέξεις). 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Δ  

Στο προσωπικό σας ημερολόγιο καταγράφετε  δύο περιστατικά ρατσισμού, 

διαφορετικής φύσης από αυτά που επισημαίνονται στα κείμενα που διαβάσατε, τα 

οποία έπεσαν στην αντίληψή σας παρακολουθώντας την επικαιρότητα στα δελτία 

ειδήσεων  και παρουσιάζετε τα συναισθήματα που σας προκάλεσαν. Το κείμενό σας 

να έχει έκταση 300 λέξεων περίπου. 

 

Μονάδες 30 
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