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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο

Ρατσιστική βία κατά επιβατών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Το κείμενο δημοσιεύτηκε από την Αλεξάνδρα Κασσίμη στην Καθημερινή στις 23.9.2021.

«Για κοίτα, μιλάει στο τηλέφωνο και γελάει, μας πήρατε τις δουλειές και μας διαλύσατε τη

χώρα»,  φώναζε  επιβάτης  σε  λεωφορείο  κοιτώντας  μια  γυναίκα από την  Αφρική.  «Όλοι

μιλούν στο τηλέφωνο, αλλά επειδή είμαι μαύρη γι’ αυτό αντιδράτε έτσι»,  της απάντησε

εκείνη με εντυπωσιακή ψυχραιμία.

«Κυρίως σπρωξίματα και ματιές, αλλά δεν μου λένε συχνά κάτι, νιώθεις όμως ότι ο

άλλος  δυσφορεί  που  σε  βλέπει»,  εξομολογείται  άλλη  μετανάστρια.  «Εδώ  δεν  είναι

Πακιστάν,  είναι  Ελλάδα,  θα  μιλάτε  ελληνικά»,  άκουσε  μια  παρέα  τριών  ανδρών  που

μιλούσε  δυνατά  στο  λεωφορείο.  Πρόκειται  μόνο  για  μερικά  από  τα  αναρίθμητα

περιστατικά ρατσιστικής βίας που λαμβάνουν χώρα καθημερινά στις αστικές συγκοινωνίες,

με  την  πλειονότητα  των  εργαζομένων  σε  αυτές  να  μην  ξέρει  πώς  να  αντιδράσει,

καταλήγοντας στην απάθεια.  Οι υπόλοιποι επιβάτες επεμβαίνουν ορισμένες φορές, ενώ

στην πλειονότητα των περιπτώσεων μένουν απλοί παρατηρητές.

Η  απουσία  αντίδρασης  και  καταγραφής  των  περιστατικών  οδηγεί  σε  άτυπη

νομιμοποίηση  του  ρατσιστικού  λόγου,  αναπαραγωγή  αρνητικών  στερεοτύπων  και

προκαταλήψεων, με αποτέλεσμα να παγιώνονται ο φόβος και η απειλή. Συχνότεροι δέκτες

ρατσιστικών συμπεριφορών είναι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, ακολουθούν τα μέλη

της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ενώ δεν ξεφεύγουν και Έλληνες πολίτες διαφορετικής εθνοτικής

καταγωγής,  όπως  καταγράφεται  στην  έρευνα  Revert  (Resilience  without  Violence,

Resistance  without  Hate  in  Public  Transportation),  που  συγχρηματοδοτείται  από  το

πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (2014-2020)» της Ε.Ε. και υλοποιείται από

το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ, τον Συν-

Ειρμό, τη CMT Προοπτική και την Almasar.

Η  πλειονότητα  των  περιστατικών  ρατσιστικής  βίας  δεν  αναφέρεται,  όπως

διαπιστώνει η Γαρυφαλλιά Αναστασοπούλου, βοηθός συντονίστρια στο Δίκτυο Καταγραφής

Περιστατικών  Ρατσιστικής  Βίας,  κυρίως  λόγω  της  έλλειψης  εμπιστοσύνης,  του  φόβου

δευτερογενούς θυματοποίησης, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το θύμα

πλέον έχει συνηθίσει να εισπράττει ρατσιστική συμπεριφορά. Την ίδια στιγμή, η έλλειψη



ενημέρωσης  των  θυμάτων  για  τα  δικαιώματά  τους  αποτελεί  σοβαρό  πρόβλημα,  όπως

επίσης η άγνοια των διαθέσιμων υποστηρικτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα ευρήματα

της έρευνας.

Οι  ρατσιστικές  επιθέσεις  παραμένουν  γεγονός  είτε  αυτές  είναι  σωματικές  είτε

λεκτικές, ωστόσο η αντίδραση των παρευρισκόμενων εξακολουθεί να διαδραματίζει έναν

σημαντικό  ρόλο  ως  προς  τον  περιορισμό  τους.  Με  δεδομένο  ότι  η  πλειονότητα  των

επιθέσεων  λαμβάνει  χώρα  σε  δημόσιους  χώρους,  η  απάθεια  των  μαρτύρων  των

περιστατικών  ενισχύει  τη  συμπεριφορά  των  θυτών,  φοβίζοντας  ακόμα  περισσότερο  τα

θύματα.  Η  αποφυγή  της  εμπλοκής,  η  αποευαισθητοποίηση  και  η  αξιολόγηση  των

περιστατικών  με  κριτήριο  τη  σωματική  βία  ήταν  τα  πιο  χαρακτηριστικά  ευρήματα  της

έρευνας που αφορούσε τους εργαζομένους στις συγκοινωνίες. 

Α3.  Σε  μια  επιστολή  σου  στον  υπεύθυνο  του  προγράμματος  «Δικαιώματα,  Ισότητα  και

Ιθαγένεια (2014-2020)», εξηγείς για ποιους λόγους θεωρείς αναγκαία την αντιμετώπιση της

ρατσιστικής συμπεριφοράς και της υποτίμησης του «άλλου». Μπορείς να αξιοποιήσεις το

κείμενο και παραδείγματα από την εμπειρία σου. (200-250 λέξεις).

Μονάδες 25

Β. Λογοτεχνικό κείμενο

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ(1883-1957)

Ο Χριστός ξανασταυρώνεται

Το  απόσπασμα  προέρχεται  από  το  μυθιστόρημα  του  Νίκου  Καζαντζάκη(1883-1957)  «Ο  Χριστός

ξανασταυρώνεται», εκδόσεις Καζαντζάκη, 2012. Στο κείμενο μιλά ο πάπα –Φώτης.

- Ας έρθουμε στις δικές μου κουτουράδες· η Ελλάδα είναι αθάνατη, μπορεί να κάνει

και  κουτουράδες,  έχει  τον  καιρό  μπροστά  της  να  τις  μπαλώσει,  μα  εγώ,  το  εφήμερο

σκουληκάκι; Να μη σας τα πολυλογώ, μια μέρα που τριγυρνούσα στον Πειραιά, με τρύπια

τσαρούχια, με αδειανή κοιλιά, ελεεινός και ζαρωμένος, σα φούσκα που ξεφούσκωσε, και

ζητούσα κανένα καΐκι να γυρίσω στην Αρτάκη, να σου και βλέπω να ξεμπαρκάρουν από ένα

καΐκι οβραίικες φαμίλιες1 που έρχουνταν διωγμένες απ’ τον Βόλο. Εγώ, παπαδόσογο όπως

ήμουν, δεν μπορούσα ποτέ να δω Οβραίο χωρίς να θυμηθώ πως αυτοί σταύρωσαν τον

Χριστό, και το αίμα ανέβαινε στο κεφάλι μου. Κι όμως στάθηκα τη μέρα εκείνη στο μόλο και

έκανα χάζι τους Οβραίους· μύτες μεγάλες, καμπουρωτές, αριά και κόκκινα γενάκια, μάτια

1οβραίικες φαμίλιες: οικογένειες εβραίων.



φουσκωμένα και ξινά, μακριές πρασινισμένες ρεντικότες2, φώναζαν όλοι μαζί, σπρώχναν,

σπρώχνουνταν,  πάλευαν  ποιος  θα  πρωτοβγεί.  Όπου  άξαφνα,  φωνή  σπαραχτικιά,  μια

Οβραιοπούλα γλίστρηξε, έπεσε στη θάλασσα και βούλιαξε στον πάτο· κανένας δε χύθηκε

να τη γλιτώσει. Δε βάσταξα: άνθρωπος είναι, συλλογίστηκα, κι αν είναι κι Οβραία, ψυχή

έχει· βούτηξα όπως ήμουν, την άρπαξα από τα μαλλιά και την τράβηξα στο μόλο. Έπεσαν

απάνω  της  οι  γυναίκες,  την  έτριβαν  να  συνηφέρει,  κι  εγώ  στέκουμουν  στον  ήλιο  να

στεγνώσω και την κοίταζα· κοκκινοτρίχα, καμπουρομύτα, βλογιοκομμένη· μα όταν άνοιξε

τα μεγάλα γαλαζοπράσινα μάτια και με κοίταξε, και της είπαν πως σ’ εμένα χρωστάει τη

ζωή της -τρόμαξα· σα να ‘πεφτα εγώ σε μια γαλαζοπράσινη θάλασσα και πνίγουμουν.

Κόπηκε η φωνή του γέροντα, κούνησε το κεφάλι.

- Ο  κόσμος  είναι  μυστήριο,  είπε  ύστερα  από  λίγη  ώρα·  οι  βουλές  του  θεού

φαντάζουν στο μικρό μυαλουδάκι του ανθρώπου τόσο μπερδεμένες,  τόσο παράξενες,  η

σωτηρία κι ο χαμός έρχουνται από τόσο απροσδόκητους δρόμους, που δεν μπορούμε ποτέ

να ξέρουμε ποιος δρόμος πάει στην Κόλαση και ποιος στον Παράδεισο· έκαμα μια καλή

πράξη, έτσι μού φάνηκε, έσωσα έναν άνθρωπο, κι από τη στιγμή εκείνη πήρα ίσια γραμμή

κατά την Κόλαση.

- Ως τότε δεν είχα μαγαρίσει με γυναίκα· είστε νεώτεροί μου, ντρέπουμαι να στορώ

μπροστά σας την αμαρτία της σάρκας· τούτο μονάχα: αμάρτησα με την κοπέλα αυτή, κι από

τη στιγμή εκείνη ο κόσμος άλλαξε γέψη, το νερό, το κρασί, το ψωμί, η μέρα, η νύχτα, πήραν

καινούρια ουσία, ο Θεός αφανίστηκε· και μαζί του αφανίστηκαν κι ο πατέρας μου, η μάνα

μου, η αρετή κι η ελπίδα. Ένας χωριανός είδε την κατάντια μου και πήγε και το πρόφτασε

στον  πατέρα  μου·  κι  ο  γέρος  μου  ‘στειλε  γραφή  καμένη  από  τις  τέσσερις  γωνιές:  «Αν

μαγαρίσεις μ’ αυτήν την Οβραία, την κατάρα μου να ‘χεις και να μη σε μεταδώ στα μάτια

μου!» Διαβάσαμε μαζί με την Οβραία το γράμμα αυτό και σκούσαμε στα γέλια.

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα παραγωγής λόγου. Να καταγράψεις τις

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων.

1. Να ερμηνεύσεις, με βάση στοιχεία που δίνει το λογοτεχνικό κείμενο, τη διάθεση

που δείχνει αρχικά ο αφηγητής απέναντι στους Εβραίους στο λιμάνι. Ποια πιστεύεις

πως ήταν η αιτία αυτής της διάθεσής του;

ή

2Ρεντικότα: επανωφόρι.



2. Να φανταστείς ότι είσαι ο αφηγητής και στέλνεις στον πατέρα σου, με αφορμή

τη γνωριμία σου με την Εβραιοπούλα, μια επιστολή με την οποία θα του εξηγείς

πόσο σημαντικό είναι να συνυπάρχουν οι άνθρωποι χωρίς να υποτιμά ο ένας τον

άλλον.
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