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Κείμενο 1 

Καρεμπέ: Οι άνθρωποι εφηύραν τον ρατσισμό, να ξαναγράψουμε την ιστορία 

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί απόσπασμα άρθρου, ελαφρώς διασκευασμένου, που δημοσιεύτηκε 

στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» στις 24 Μαρτίου 2018 από τη δημοσιογραφική ομάδα «Το ΒΗΜΑ 

Team». 

 

Ο Κριστιάν Καρεμπέ1 γεννήθηκε στο Λιφού του αρχιπελάγους της Νέας Καληδονίας, 

μιας γαλλικής νησιωτικής κτήσης στον Ειρηνικό Ωκεανό. Τις ρίζες και την Ιστορία της 

κουβάλησε βαθιά μέσα του καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Ο παλαίμαχος πλέον 

Γάλλος διεθνής άσος, νυν πρεσβευτής της UEFA2, βρέθηκε στο Νεσατέλ (πόλη της Ελβετίας), 

στο πλαίσιο της Εβδομάδας Δράσης κατά του Ρατσισμού. Αν και ο ίδιος δεν υπήρξε συχνά 

στόχος ρατσιστικών επιθέσεων, ήταν πάντα ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε αυτό το 

φαινόμενο, το οποίο πολλές φορές αμαυρώνει το άθλημα, όπως κάνει και σε άλλες πτυχές 

της κοινωνίας. Κληθείς ως πρεσβευτής του προγράμματος «Αρχηγοί της Αλλαγής» της 

UEFA, ο παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Γαλλία το 1998 συμμετείχε σε μια συζήτηση υπό 

τον τίτλο: «Ποδόσφαιρο, ένα εργαλείο για την καταπολέμηση του ρατσισμού».  

«Πρέπει το ποδόσφαιρο να είναι λευκό, για να γίνει αποδεκτό;» ερωτήθηκε ο 

Καρεμπέ, στο περιθώριο της εκδήλωσης. «Όχι!», απάντησε άμεσα και χωρίς περιστροφές, 

πριν επισημάνει ότι ο ρατσισμός στο ποδόσφαιρο αντλεί τις σκοτεινές του ρίζες στην 

ιστορία της ανθρωπότητας. «Αυτό το άθλημα πρωτοεμφανίστηκε από μια βρετανική ελίτ 

στην οποία και απευθυνόταν. Εκείνη το έσυρε μαζί της καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της 

αυτοκρατορίας της. Αυτό, μέχρι οι ντόπιοι να παρεισφρήσουν στο παιχνίδι», θυμήθηκε ο 

παλαίμαχος ποδοσφαιριστής. Ο άνθρωπος του οποίου το παρελθόν έχει μια τεράστια 

πληγή από το μίσος των ανθρώπων προς τον παππού του, ο οποίος είχε αποτελέσει έκθεμα 

στη Διεθνή Έκθεση του Παρισιού το 19313. 

 
1 Κριστιάν Καρεμπέ: Πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, έγχρωμος, γαλλικής καταγωγής, ο οποίος 

αγωνίστηκε για χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. 

2 UEFA (Union of European Football Associations): Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών. 

3 Στην έκθεση αυτή ο προπάππους του Καρεμπέ, Γουίλι, μαζί με συμπατριώτες του, φυλακίστηκε σε 

ζωολογικό κήπο και υποχρεώθηκε να γίνει «έκθεμα» παριστάνοντας τον κανίβαλο (πηγή CNN. gr, 

30/10/2021).  



Ως το πιο δημοφιλές άθλημα στον πλανήτη, το ποδόσφαιρο δεν είναι απρόσβλητο 

στον ρατσισμό. «Όμως το ποδόσφαιρο είναι μια σχολή της ζωής», τόνισε ο Κριστιάν 

Καρεμπέ. «Κάθε παιδί μαθαίνει πώς να συμπεριφέρεται στους φίλους του, μαθαίνει την 

έννοια της ομαδικότητας, μαθαίνει να συνεργάζεται και να κινείται προς την υλοποίηση 

ενός κοινού στόχου και κυρίως μαθαίνει να σέβεται τον άλλον. Μέσω του παιχνιδιού 

μπορούν να μεταφερθούν πολλά μηνύματα. Τα παιδιά δεν γεννιούνται με την έννοια του 

ρατσισμού, είναι κάτι που εμείς εφηύραμε ως άνθρωποι και εναπόκειται σε εμάς να 

ξαναγράψουμε την ιστορία, εξαλείφοντάς τον, δείχνοντας ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ 

μας, ότι είμαστε όλοι άνθρωποι». 

Φυσικά, τα διοικητικά όργανα του ποδοσφαίρου δεν έχουν βρει ακόμα τη 

θαυματουργή λύση για να κυνηγήσουν τον ρατσισμό από τα γήπεδα. «Είναι μια μακρά και 

περίπλοκη δουλειά. Ο δικός μου τρόπος αντιμετώπισης της κατάστασης, όταν άκουσα 

κραυγές και προσβολές στο γήπεδο, ήταν να επικεντρωθώ στη δουλειά μου και να το 

συζητήσω αν ήταν δυνατόν αργότερα, γιατί δεν πρέπει να είμαστε σιωπηλοί, οφείλουμε να 

μιλήσουμε. Αυτά είναι ζητήματα για τα οποία πρέπει να μιλάμε.» Η αισιόδοξη φύση του 

ντόπιου της Νέας Καληδονίας ξέρει ότι ο δρόμος θα είναι μακρύς, αλλά παραμένει 

πεπεισμένος ότι το έργο που θα επιτελέσει θα αποδώσει μια μέρα. «Οι άνθρωποι της 

γενιάς μου θέλουν να δώσουν ελπίδα», κλείνει χαμογελώντας. 

 

Κείμενο 2 

Οι ουλές 

Το παρακάτω ποίημα της Ζωής Καρέλλη (1901-1998) δημοσιεύτηκε το 1951 στην ποιητική συλλογή 

«Της μοναξιάς και της έπαρσης». 

 

Σαν πεινασμένα στόματα που δεν εχόρτασαν,  

ανοίγουν οι επιθυμίες πληγές απάνω μας,  

που μένουν ανοιχτές και δεν περνούν, 

πληγές που μας πονούν. 

 

Αν χέρι συμπονετικό δε μας τις γιάνει,  

αν λόγος συμπονετικός δεν μας τις γλυκάνει,  

λόγος παρήγορος, που ξέρει, απαλός,  

τα τραύματα αφορμίζουν. 

Περνάει καιρός και κλείνουν, 

γιατί πρέπει να ζήσουμε. 



Όμως σημάδια αφήνουνε, 

ουλές, που φαίνονται άσχημες, βαθιές.  

Οι αληθινές μορφές είναι τυραννισμένες. 

 

Κι ας μη μας λένε τότε, 

ας μην κατηγορούν, που είμαστε 

οι παραμορφωμένοι. 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

 

1ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Να συνοψίσεις σε 50-60 λέξεις τις απόψεις που διατυπώνει στο Κείμενο 1 ο Κριστιάν 

Καρεμπέ για το ποδόσφαιρο. 

Μονάδες 10 

 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Να επισημάνεις τη συμβολή του συνδέσμου «Όμως» στη δομή και στο περιεχόμενο της 

τρίτης παραγράφου του Κειμένου 1.  

Μονάδες 10 

 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

Να εντοπίσεις στο Κείμενο 1 το χωρίο στο οποίο υπάρχει διάλογος και να επισημάνεις την 

επικοινωνιακή του λειτουργία (μονάδες 10). Να αποδώσεις το διαλογικό απόσπασμα σε 

πλάγιο λόγο (μονάδες 5). 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ 4 

Αφού λάβεις υπόψη σου το περιεχόμενο του ποιήματος “Οι ουλές” (Κείμενο 2), να 

προσδιορίσεις την έννοια των «παραμορφωμένων» τεκμηριώνοντας την απάντησή σου 

(μονάδες 10). Τι συμβουλές θα έδινες σε έναν άνθρωπο που έχει «ουλές» στην ψυχή  του; 

(μονάδες 5) 

Μονάδες 15 


