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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ) 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ.  

 

Κείμενο 1 

Οι ψυχολογικές ρίζες του ρατσισμού.  

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί επιφυλλίδα της Λ. Βαρβόγλη στην εφημερίδα  ΤΟ ΒΗΜΑ (διασκευή).  

 

Από τον Ξένιο Δία, που προστάτευε τους ξένους, και τον αρχαίο θεσμό της 

φιλοξενίας, που θεωρούσε το πρόσωπο του ξένου ιερό, έγινε ένα τεράστιο ψυχολογικό 

άλμα και το κοινωνικό – πολιτισμικό μας εκκρεμές σήμανε την ώρα της ξενοφοβίας, όπως 

δείχνουν τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας που πραγματοποιήθηκε από γνωστή 

εταιρεία δημοσκοπήσεων. Η Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Ρατσισμού έρχεται κατ’ αρχάς να 

μας θυμίσει τα ίσα δικαιώματα των ανθρώπων στη ζωή και κατά δεύτερο λόγο να μας 

φέρει αντιμέτωπους με τα στερεότυπα και τη στάση απέναντι στους «διαφορετικούς».  

 Οι σπόροι του ρατσισμού εμφυτεύονται από πολύ νωρίς στην κοινωνική συνείδηση 

του ατόμου και γίνονται μέρος της ψυχοσύνθεσής του και της στάσης του απέναντι στους 

άλλους. Γενιές ολόκληρες Ελλήνων μεγάλωσαν με τις στερεότυπες απειλές του τύπου «φάε 

τη σούπα σου, γιατί θα έρθει να σε πάρει ο αράπης» - δηλαδή με παραδείγματα προς 

γνώση και συμμόρφωση από πολιτισμικές, κοινωνικές, θρησκευτικές μειονότητες. Στις 

μέρες μας αυτές οι απειλές ξεθώριασαν, έχασαν την πειθώ που κάποτε είχαν και 

αντικαταστάθηκαν από άλλες που αντλούνται από διαφορετικές ανθρώπινες ομάδες.  

 Γιατί όμως οι άνθρωποι γίνονται ρατσιστές; Γιατί κάποιοι κατά τα άλλα καλοί, 

ανοιχτόκαρδοι, κοινωνικοί και εξυπηρετικοί άνθρωποι υιοθετούν ξαφνικά τέτοια 

στερεότυπα απειλών; Γιατί γίνονται δύσπιστοι και εχθρικοί απέναντι στους ξένους; Ο φόβος 

του διαφορετικού και του αγνώστου αποτελεί τον καταλύτη μιας ψυχολογικής διαδικασίας 

που στηρίζεται στην αρχή της ομοιότητας. Οι όμοιοι με εμάς ανήκουν στην ίδια ομάδα και 

επομένως είναι ακίνδυνοι. Ο αλλιώτικος, ο ξένος εμπεριέχει εξ ορισμού το διαφορετικό και 

κατ’ επέκταση το επικίνδυνο. Ακόμη και αν ο φόβος για το επικίνδυνο απορροφηθεί, ο 

διαφορετικός τρόπος ζωής και η εμφάνιση είναι αρκετά για να κριθούν κατώτερα από τα 

δικά μας και επομένως να απορριφθούν. Έτσι δημιουργούνται προκαταλήψεις που 

υψώνονται σαν φράγμα ανάμεσα στους διαφορετικούς ανθρώπους.  

Επιπλέον, ενώ ζούμε σε μια κοινωνία με πολιτισμικό πλουραλισμό που ολοένα 

αυξάνεται, οι γονείς και οι δάσκαλοι μιλάνε ελάχιστα στα παιδιά για τον ρατσισμό. Η στάση 

των ενηλίκων είναι ότι «δεν μιλώ για την προκατάληψη, άρα δεν υπάρχει» και αυτό 

ακριβώς ενθαρρύνει τις ρατσιστικές απόψεις. Ωστόσο, όταν οι γονείς και οι δάσκαλοι 
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παραμένουν σιωπηλοί, κάποιοι άλλοι θα βρεθούν να επηρεάσουν τα παιδιά. Η παραπάνω 

έρευνα, πάντως, έδειξε ότι τα παιδιά νιώθουν άνετα με τα άλλα όμοια παιδιά και η 

παραμονή στην κοινή ομάδα τους δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας. Προσοχή όμως: κοινή 

ομάδα δεν σημαίνει απαραίτητα ομοιογενής ομάδα! Η έρευνα έδειξε ότι ακόμη και 

ετερογενείς ομάδες παιδιών, στις οποίες η έμφαση δίνεται στη φιλία και όχι στην 

εθνικότητα, εμπνέουν εξίσου το αίσθημα της ασφάλειας.    

 

Κείμενο 2 

[Η Σοφία πιάνει δουλειά στο σπίτι του προέδρου]  

Το παρακάτω κείμενο είναι απόσπασμα από το μυθιστόρημα «Η μπόρα» της Αλκυόνης Παπαδάκη 

(1989) που αφηγείται τις  δυσκολίες,  τις οποίες  αντιμετωπίζει η Σοφία, πάμπτωχη χήρα  με δύο 

παιδιά, σε ένα χωριό της Κρήτης κατά τη δεκαετία του 1950. 

Με φωνάξανε στου προέδρου να καθαρίσω το σπίτι. Εμείνανε  πολύ 

ευχαριστημένοι και μου αναθέσανε να τους  ξεσκουληκιάζω1 ταχτικά, γιατί η νοικοκερά 

δηλώνει άρρωστη.  

Σαν τη φράπα2 είναι, δεν ξέρω  πού την έχει την αρρώστια. Πάντως δε δείχνει κακή. 

Κι ο πρόεδρος είναι αγαθός άνθρωπος. Μόνο η γριά η μάνα της. Αυτή είναι το φαρμάκι. Το 

μεσημέρι βάλανε να φάνε μπακαλιάρο. Στην κουζίνα, εχτός από το μεγάλο τραπέζι που 

τρώνε, έχουνε κι ένα παρατράπεζο για τα τσουμπλέκια3. Φάγανε κείνοι στο μεγάλο κι εγώ 

στο παρατράπεζο.  

Και να ξέρει κανείς, πως ο γιος της αυτηνής της γριάς και αδερφός της Φράπας δεν 

είναι πολλά χρόνια που τον εσφάξανε στα βουνά σαν τ’ αρνί, γιατί ήθελε να τρώνε όλοι οι 

άνθρωποι στο ίδιο τραπέζι. Ας είναι.  

Εγώ τη γνωρίζω καλά τη μοίρα μου, και δε μου κάνει εντύπωση κάθε φορά που μου 

δείχνει τα μούτρα της. Έκρυψα στα στήθια μου δυο κομμάτια χάσικο ψωμί4 για τα παιδιά 

μου. Τους παράγγειλα να μην έρθουνε καθόλου από κει, μ’ αυτά φαίνεται πως τα θέρισε η 

πείνα και κατά τ’ απόγεμα να τα και καταφτάνουνε πιασμένα χέρι χέρι. Αμέσως η Φράπα 

κατέβασε το προγούλι5 της. Έχει και αυτή ένα γιο, Πέπο τόνε λένε και τον έβαλε μέσα στη 

στιγμή, να μην τον μολύνουνε τα παιδιά μου. Κι ύστερα, βγαίνει κι η γριά, ξεγλωσσισμένη6.  

 
1Ξεβρωμίζω  
2Μεγάλο, στρογγυλό φρούτο, ανήκει στα εσπεριδοειδή.  
3Οικιακά σκεύη  
4Το λευκό ψωμί, το ψωμί καλύτερης ποιότητας  
5Το πηγούνι  
6Λαχανιασμένη  
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 - Άκου να δεις, Σοφία. Εδώ θα ’ρχεσαι να δουλεύεις , όπως εσυμφωνήσαμε. Παιδιά 

και φασαρίες εμείς δε θέλομε. Είμαστε άρρωστοι άνθρωποι και κουρασμένοι. Εντάξει;  

 - Και παρατάξει, είπα. Έδωσα στα παιδιά μου το ψωμάκι και τους είπα να φύγουνε.   

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

 

1ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Πώς απαντά το κείμενο στο ερώτημα «γιατί οι άνθρωποι γίνονται ρατσιστές»; Να 

αποδώσεις συνοπτικά τις αιτίες σε ένα κείμενο 60-70 λέξεων.  

Μονάδες 10 

2ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Να διαβάσεις τις δύο πρώτες παραγράφους του κειμένου 1 και να καταγράψεις δύο ειδικές 

αναφορές, που υπάρχουν σε αυτές (μονάδες 6), αιτιολογώντας τον ρόλο της καθεμίας μέσα 

στο κείμενο (μονάδες 4). 

Μονάδες 10 

3ουποερώτημα (μονάδες 15) 

Να γράψεις  στο απαντητικό σου φύλλο τρία (3) παράγωγα, ένα ουσιαστικό, ένα επίθετο 

και μια μετοχή, για το καθένα από τα παρακάτω ρήματα του κειμένου. Συμβουλεύσου και 

το παράδειγμα:  

Παράδειγμα: προστάτευε → προστασία → προστατευτικός → προστατευμένος  

1. σήμανε → 

2. (αν) απορροφηθεί → 

3. αυξάνεται → 

4. δημιουργεί → 

5. δίνεται → 

 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 
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Πώς αντιμετωπίζει τη Σοφία και τα παιδιά της η οικογένεια του προέδρου και γιατί; Ποια 

συναισθήματα σου προξενεί εσένα αυτή η αντιμετώπιση; Να αναπτύξεις την απάντησή σου 

σε 100-150 λέξεις.  

Μονάδες 15 

 

 


