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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο

Race: όταν ο Τζέσε Όουενς ταπείνωσε τον Χίτλερ

Το  (διασκευασμένο)  κείμενο  στηρίχτηκε  στο  ομότιτλο  άρθρο  του  Γιάννη  Μπελεσιώτη,  που

δημοσιεύτηκε στις 25.07.2021 στον ενημερωτικό ιστότοπο h ps://www.athensvoice.gr/. 

 Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι διαχρονικά από τα μεγαλύτερα αθλητικά ραντεβού

του πλανήτη και έχουν τη μαγική ιδιότητα να γεννούν ιστορίες που μας συντροφεύουν για

δεκαετίες.  Μία  απ’  αυτές  γράφτηκε  στους  Ολυμπιακούς  του  Βερολίνου  το  1936  και

απεικονίστηκε με μεγάλη επιτυχία στην ταινία «Race», που εξιστορεί πώς ο Τζέσε Όουενς

έκανε τον Χίτλερ ν’ αποχωρήσει από ντροπή. 

Γεννημένος το 1913 στην Αλαμπάμα και γόνος αφροαμερικανικής οικογένειας, που

αναζήτησε μία καλύτερη τύχη στη μεγάλη μετανάστευση του 1916 και βρέθηκε στο Οχάιο.

Λίγοι ήξεραν τότε πως αυτό το βήμα θα αναδείκνυε έναν απ’ τους μεγαλύτερους αθλητές

όλων  των  εποχών.  Ο  ήρωας  των  περιθωριοποιημένων  και  αδύναμων  έχει  τη  δική  του

ιστορία. Ο Τζέσε προσπαθούσε να βοηθήσει στο σπίτι,  όντας μαθητής και εργαζόμενος,

ώσπου  πέφτει  στα  χέρια  του  Τσάρλς  Ράιλι,  ενός  από  τους  γνωστότερους  προπονητές

δρομέων, ο οποίος αναγνωρίζει  αμέσως σ΄ αυτόν ένα ακατέργαστο διαμάντι. Λόγω των

υψηλών μαθητικών επιδόσεών του, τον ζητάει και τον ετοιμάζει για τους Ολυμπιακούς του

1936 το κολλέγιο του Οχάιο.  Εκεί, τον αναλαμβάνει ο προπονητής Σνάιντερ.  Η ώρα της

παγκόσμιας  αναγνώρισης  πλησιάζει.  Καταφέρνει  απίστευτες  επιδόσεις,  διαλύει  όλα  τα

ρεκόρ στο Βερολίνο και σαρώνει τέσσερα χρυσά μετάλλια για την Αμερική. 

Το πιο σημαντικό, όμως, όπως γενικά ισχύει για τις ταινίες αυτού του είδους, είναι

το αποτύπωμα που αφήνει στον θεατή. Η ταινία παρουσιάζει μέσα σε σχεδόν δύο ώρες τη

ζωή του Όουενς και το κλίμα που υπήρχε στον κόσμο εκείνη την δεκαετία, πριν από τον Β΄

Παγκόσμιο  Πόλεμο,  καθώς  τα  δρώμενα  αφορούν σε  Αμερική και  Ευρώπη  την  περίοδο

1933-36. Στην Αμερική η μειονότητα των Αφροαμερικανών υφίσταται ακραία ρατσιστική

συμπεριφορά σε όλο το εύρος της κοινωνικής ζωής και,  από την άλλη,  στη Γερμανία ο

Χίτλερ γιγαντώνει τον ναζισμό. Είναι σοκαριστικό το πόσο διαφορετικός ήταν ο κόσμος στη

δεκαετία του 1930! Η κατάσταση έμοιαζε σαν μία ωρολογιακή βόμβα έτοιμη να σκάσει. Ο

ρατσισμός υπήρχε παντού, απειλούσε τα ελάχιστα εναπομείναντα κομμάτια  ελευθερίας. 



Ο Τζέσε,  κόντρα σε όλα αυτά,  με μεράκι  γι΄  αυτό που αγαπάει,  πηγαίνει στους

Ολυμπιακούς εκείνους και δίνει μαθήματα ζωής που κρατάνε ως σήμερα. Πίσω από ρεκόρ,

μετάλλια, προετοιμασίες, χορηγούς, βρίσκεται «ο άνθρωπος» που μας θυμίζει πως, όταν

θέλεις πάρα πολύ κάτι, δεν είναι ικανό να σε σταματήσει τίποτα. Στο σενάριο, μάλιστα, ο

μεγάλος αθλητής δεν παρουσιάζεται ως ένας ακόμα Αμερικανός ήρωας -όπως κατά κόρον

μας πλασάρει το Χόλιγουντ -, αλλά φαίνεται ως ένας άνθρωπος με συναισθήματα, τρωτά

σημεία και αδυναμίες. Είναι πολύ εύκολο για τον θεατή να ταυτιστεί με την ιστορία του και

να καταλάβει πόσο μεγάλη επιμονή χρειάζεται για να καταφέρει κάποιος ό,τι κατάφερε ο

Όουενς, εκείνη την προβληματική για την ανθρωπότητα ιστορική περίοδο. Αδιαφορεί για

όλους όσοι τον είχαν περιθωριοποιήσει  και βγάζει  τον καλύτερό του εαυτό στον στίβο,

καταθέτοντας ψυχή, ανθρωπιά, ευγενή άμιλλα. Καταρρίπτοντας όλα τα ρεκόρ, κάνει τον

Χίτλερ να θέλει ν΄ ανοίξει η γη να τον καταπιεί. Το θέαμα γι’ αυτόν είναι πολύ σκληρό: ένας

Αφροαμερικανός  κάνει  πλάκα  στην  καρδιά  του  ναζισμού.  Ο  Χίτλερ  δεν  αντέχει  την

ταπείνωση και αποχωρεί από το στάδιο. Ο Τζέσε έφυγε θριαμβευτής από το Βερολίνο, μια

πόλη που τότε ήταν γεμάτη με επιγραφές «Δεν επιτρέπονται τα σκυλιά και οι Εβραίοι».

Γέμισε υπερηφάνεια όσους έχουν δεχτεί τέτοιου είδους καταπίεση και μνημονεύεται μέχρι

σήμερα ως ένας από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών.

Α3. Το κείμενο αναδεικνύει την αξία της ατομικής προσπάθειας, που αποδείχθηκε ικανή να

ανατρέψει το κοινωνικοπολιτικά διαμορφωμένο κλίμα ρατσισμού της δεκαετίας του ‘30.

Αξιοποιώντας  αυτά  τα  στοιχεία  συντάσσεις  μία  ομιλία  (200-250  λέξεων)  που  θα

εκφωνήσεις σε Ημερίδα του σχολείου σου με τίτλο «Όλοι μαζί μπορούμε να φτιάξουμε

έναν  δικαιότερο  κόσμο».  Στην  ομιλία  σου  να  τονίσεις  τη  σημασία  της  συλλογικής

προσπάθειας για μια κοινωνία που διέπεται από τις αρχές  της ισότητας, της αρμονικής

συνύπαρξης, της αποδοχής και της συμπερίληψης των μελών της. 
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο

ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ

Ο νικητής

Το  διήγημα  αντλήθηκε  από  τη  συλλογή  μικροδιηγημάτων  του  Νίκου  Μάντζιου  «Βλέπε

οπισθόφυλλο», (εκδ. Απόπειρα, 2018).

Περπάτησε ξυπόλητος πάνω στο γρασίδι του σταδίου πηγαίνοντας προς το βάθρο

να πάρει το μετάλλιο. Ήθελε (ή, μάλλον, το είχε ανάγκη) να αισθανθεί κάτω απ’ τα πόδια



του την επαφή με το χώμα και το χορτάρι και να νιώσει τη γνώριμη αίσθηση που ένιωθε για

χρόνια πηγαίνοντας στο σχολείο που ήταν χιλιόμετρα μακριά απ’ την καλύβα στο χωριό

του. Πήγαινε κάθε μέρα ξυπόλυτος και τρέχοντας, όχι από επιλογή αλλά από φτώχεια της

χώρας του, αλλά και της δικιάς του. Επειδή όμως «ουδέν κακόν αμιγές καλού», όπως σοφά

έλεγαν στη χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έκανε φιλότιμα (και έξυπνα!) την

ανάγκη  πλεονέκτημα  και  προτέρημα  για  κείνον  και  να,  που  έφτασε  τώρα  να  γίνει  ο

αξιότερος δρομέας και μάλιστα «χρυσός» σε τούτους τους Αγώνες.

Οι  ταπεινοί  συγχωριανοί  του  θα  έριχναν  προς  τιμήν  του  τους  ξύλινους  και

αχυρένιους φράχτες στις άκρες του χωριού του. Δεν είχαν λόγο να φοβούνται πια. Είχαν

αυτόν  για  να  τους  προστατεύει  απ’  τους  εχθρούς  και  τα  θηρία.  Απέκτησε  πλέον  το

δικαίωμα να κυνηγάει στη σαβάνα δίπλα στον φύλαρχο και στον μάγο της φυλής του.

Οι χιλιάδες άνθρωποι στο στάδιο και απανταχού στον κόσμο τον αποθέωναν. Λες

και πατούσε τη ζεστή αφρικάνικη γη, το χώμα κάτω απ’ τις γυμνές πατούσες του ζωντάνεψε

μαζί με τις μνήμες. Δάκρυα κύλησαν στο λιπόσαρκο πρόσωπό του. Τα κατάφερε. Όλα από

δω και πέρα θα πήγαιναν καλά. Δεν είχε τίποτα ν’ ανησυχεί.

Χακούνα ματάτα! 

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα. Να καταγράψεις τις απαντήσεις σου σε

ένα κείμενο 100-150 λέξεων.

1. Τη στιγμή που ο ήρωας στέφεται χρυσός ολυμπιονίκης κατακλύζεται από μνήμες της

παιδικής του ηλικίας. Ποιες αξίες και ποια συναισθήματα αναδεικνύει αυτή η αναδρομή

στο παρελθόν; Στις μέρες μας με ποιους τρόπους πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει υπερβάσεις

και  να  αισθανθεί  νικητής  ένας  άνθρωπος  που  ξεκινά  τη  ζωή  του  με  περιορισμένες

οικονομικές και κοινωνικές δυνατότητες; 

ή

2. Να φανταστείς ότι είσαι ο ήρωας του διηγήματος και γράφεις μια επιστολή προς τον

πατέρα σου, στην οποία περιγράφεις τις στιγμές της νίκης σου.
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