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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ «ΑΛΛΟΙ»

Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο

Η Ελλάδα των κοινωνικών ανισοτήτων

Το  ακόλουθο  απόσπασμα προέρχεται  από  άρθρο  της  Τασούλας  Καραϊσκάκη που  δημοσιεύτηκε  στον

ιστότοπο της Καθημερινής στις 3-12-2018.

Μπορεί να μην το παραδεχόμαστε ή να μην το συνειδητοποιούμε, αλλά ζούμε στον «πλανήτη» των

νέων αυτόχθονων1 ανδρών. Όλοι οι υπόλοιποι, γυναίκες, μετανάστες ηλικιωμένοι, με διαφορετική

θρησκεία ή σεξουαλικό προσανατολισμό, με κάποια αναπηρία τοποθετούνται… χαμηλότερα. Αν

μάλιστα  κάποιος  φέρει,  όχι  μόνο  ένα,  αλλά  πολλά  από  τα  παραπάνω  χαρακτηριστικά  –

μετανάστρια, άνεργη, όχι και τόσο νέα, με χρόνιο πρόβλημα υγείας…– τότε καταβαραθρώνεται2

στην  κοινωνική  κλίμακα,  στη  συντηρητική  Ελλάδα  μας,  που  αντιστέκεται  ακόμη  και  σήμερα

σθεναρά3 στην ανομοιότητα, στο διαφορετικό.

Το νεοφανές4 – σε ευρωπαϊκό επίπεδο – φαινόμενο των πολλαπλών διακρίσεων φέρνει

στην επιφάνεια για πρώτη φορά στην Ελλάδα έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

(ΕΚΚΕ). «Οι πολλαπλές διακρίσεις είναι νέα έννοια, δύσκολη στη σύλληψη και στην έκφρασή της,

καθώς οι διαφορετικοί λόγοι μη ευνοϊκής μεταχείρισης είναι συχνά δύσκολο να διαχωριστούν και

να ιεραρχηθούν. Είναι μια έννοια που θα μας απασχολήσει πολύ τις επόμενες δεκαετίες», λέει ο

Διονύσης  Μπαλούρδος,  διευθυντής  Ερευνών  ΕΚΚΕ  και  επιστημονικός  υπεύθυνος  του

προγράμματος.

Τι έδειξε η έρευνα; «Οι περισσότερες πολλαπλές διακρίσεις παρουσιάζονται στον χώρο της

εργασίας, με πιο ισχυρό παράγοντα το φύλο», εξηγεί ο κ. Μπαλούρδος. Δηλαδή, ακόμη κι αν, ως

πιο «χτυπητό» μεμονωμένο χαρακτηριστικό  εμφανίζεται  η  εθνική  προέλευση ή ο  σεξουαλικός

προσανατολισμός, το φύλο είναι αυτό, που συνδυαστικά, «σφραγίζει» το άτομο και βαθαίνει τη

διάκριση.  «Μια  γυναίκα  είναι  εξαιρετικά  πιθανότερο  να  υποστεί  περισσότερες  πολλαπλές

διακρίσεις  από  έναν  άνδρα»,  λέει  ο  ερευνητής  του  ΕΚΚΕ,  νομικός  και  συνυπεύθυνος  στο

πρόγραμμα Νίκος Σαρρής. Δεν είναι τυχαίο «ότι σε έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2017

το φύλο, ως λόγος διάκρισης, αποτελεί την πλειονότητα των αναφορών για διακριτική μεταχείριση

με  ποσοστό  40%.  Ακολουθεί  σε  απόσταση η  αναπηρία ή  χρόνια  νόσος  (19%),  η  οικογενειακή

κατάσταση (12%), η ηλικία (9%), η εθνική ή εθνοτική καταγωγή (8%), η φυλή ή το χρώμα (5%) κ.ά.»,

1 αυτόχθονων : ντόπιων
2 καταβαραθρώνεται : καταστρέφεται, καταρρέει
3 σθεναρά : δυνατά, ισχυρά
4 νεοφανές : καινούριο

https://www.kathimerini.gr/author/tasoyla-karaiskaki/


σημειώνει ο κ. Σαρρής. Άλλωστε, «στην Ελλάδα, το 69% πιστεύει ότι ο ρόλος της γυναίκας είναι να

φροντίζει το σπίτι και την οικογένεια (44% στην Ε.Ε.)», συμπληρώνει ο ίδιος.

Α3.  Με αφορμή το κείμενο που διάβασες, αποφασίζεις να δημοσιεύσεις με τη σειρά σου ένα

άρθρο (200-250 λέξεων) στο ιστολόγιο του σχολείου σου. Σε αυτό παρουσιάζεις αιτιολογημένα τις

κυριότερες μορφές κοινωνικών ανισοτήτων που κατά τη γνώμη σου βασανίζουν την κοινωνία μας

και σε προβληματίζουν ως νέο άνθρωπο και αυριανό πολίτη.

Μονάδες 25 

Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

Ανάσταση Ψυχής

Το κείμενο είναι απόσπασμα από το ομότιτλο διήγημα της Τατιάνας Σταύρου (1899-1990), από το βιβλίο της

«Το καλοκαίρι πέρασε και άλλα διηγήματα», Αθήνα: 1979, σ.σ. 112-114.

Η αμαρτία η δική μου δεν έχει συχώρεση… εγώ θα καίουμαι στη μαύρη πίσα της Κόλασης

και σ’ αυτή τη ζωή και στην άλληνα… δε θα βρεθεί ποτέ παπάς που να με λύσει από το έγκλημά

μου… Ήρθα τώρα κρυφά ν’ ακούσω το Χριστός Ανέστη, να μυρίσω λάδι και λιβάνι, να δω πώς

χρυσίζουνε τα εικονίσματα, ας είναι κι από μακρυά…

Δεν εύρισκα τι να της πω, πώς να της απαντήσω. Αυτό που είχε κάνει ήτανε τόσο φοβερό!

Τότε  που  το  πρωτακούσαμε  μείναμε  σαν  κεραυνωμένοι.  Τη  βάλανε  να  δουλέψει  σε  κάποιον

Οθωμανό, γιατί πια δεν είχε κανέναν στον κόσμο να τη ζήσει, όταν ο αδερφός της έφυγε στον

πόλεμο.  Φτώχεια  και  μοναξιά!  Γέρος  είναι,  είπανε  κάτι  γειτόνισες,  πλούσιος  και  υποληπτικός

άνθρωπος, τι πού είναι αλλόθρησκος; Όμως ο γέρος είχε κι ένα νέο αξιωματικό μακριά, στην άλλη

άκρη του μετώπου. Για την κακή της τύχη πληγώθηκε ο ανεψιός και γύρισε για ανάρρωση κοντά

στον θείο του. 

Αυτό ήταν όλο. Τα παρακάτω τι χρειάζονται. Σε λίγο κάτι μπερδεμένα, άσχημα φτάνανε στ’

αφτιά μας. Κατόπι ακούστηκε πως η Αγγέλα τον παντρεύτηκε. Στην αρχή κανένας δεν ήθελε να το

πιστέψει, είχε τόσο καλό όνομα το κορίτσι. Ήταν έτσι σεμνό και φρόνιμο. Με τον καιρό μαθεύτηκε

πως  γέννησε  γιο.  Από  κει  κι  ύστερα  μήτε  τ’  όνομά  της  ξαναειπώθηκε,  μήτε  ο  ίσκιος  της

ξαναφάνηκε. Βγήκανε άλλοι καημοί στη μέση, άλλες λύπες. Έπειτα και το κονάκι5 του γεροθειού

ήταν  στην  ακροθαλασσιά,  μέσα  σ’  ένα  περιβόλι  απέραντο,  που  το  απομόνωνε  από  τους

τριγυρνούς. Κανένας Χριστιανός δεν πάτησε το πόδι του να δει τι γίνεται, να μαρτυρήσει. Μόνο οι

βαρκάρηδες καθώς περνούσαν, σαν τύχαινε να ‘ναι σηκωμένα τα καφάσια από τα παράθυρα τη

βλέπαν, λέει, που νανούριζε ένα μωρό στην αγκαλιά της.

Και  τώρα νάτην η Αγγέλα αυτή που αλλαξοπίστησε,  νάτην με τα μεγάλα της τα μάτια

5 κονάκι : (τουρκική λέξη) η κατοικία τοπικού άρχοντα, το σπίτι



τρομαγμένα και το στρογγυλό της πρόσωπο, να στέκεται έξω από την πόρτα της εκκλησιάς. Να

στέκεται σαν τη ζητιάνα, να μυρίζεται τον αέρα και να μην τολμά να πατήσει ούτε καν το κατώφλι.

Εσένα, θαρρώ, ο ίδιος ο Θεός θα σε συχώρεσε, είπα μόλις κατάφερα να περιμαζέψω την

ταραχή  που  με  είχε  πιάσει…  Ήσουνα  τόσο  έρημη…  πεντάρφανη…  Ο  Θεός  θα  συγχωρνά  τα

πλάσματά του που πεινάνε… που…

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

ένα κείμενο 100-150 λέξεων. 

1.  Ποια  είναι  η  συναισθηματική  κατάσταση  της  Αγγέλας  λόγω  της  «αμαρτίας»  της;  Είναι

δικαιολογημένη κατά τη γνώμη σου ή όχι; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου. 

ή

2.  «Εσένα,  θαρρώ, ο ίδιος  ο Θεός θα σε συχώρεσε,  είπα μόλις  κατάφερα να περιμαζέψω την

ταραχή που με είχε πιάσει…».  Αν ήσουν εσύ ο/η αφηγητής/-τρια που συνάντησε την Αγγέλα έξω

από την εκκλησία, τι θα της έλεγες; Να συνεχίσεις την αφήγηση απευθυνόμενος/η στην Αγγέλα.

Μονάδες 25 
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