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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ «ΑΛΛΟΙ»

Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο

6&1 λόγοι που η Action Aid παίρνει θέση κατά του ρατσισμού

Το  κείμενο  είναι  δημοσιευμένο  στον  ιστότοπο  https://www.actionaid.gr/ta-nea-mas,  και

προσπελάστηκε διαδικτυακά στις 3.1.2022.

Στην Action Aid οι υποστηρικτές και φίλοι μας δείχνετε εδώ και χρόνια αλληλεγγύη προς

τους πιο φτωχούς και περιθωριοποιημένους ανθρώπους του κόσμου μας. Ας κάνουμε το

ίδιο  υψώνοντας  το  ανθρωπιστικό  ανάστημά  μας  ενάντια  στα  καθημερινά  περιστατικά

ρατσισμού στη χώρα μας.

Εμείς ξεκινήσαμε πέρυσι με την μικρού μήκους ταινία του Θοδωρή Παπαδουλάκη

«Παίρνουμε Θέση»:  Συνεχίσαμε με επώνυμες προσωπικότητες να φωνάζουν «Μην τους

καταδικάζεις. Άκουσέ τους»: Τώρα πραγματοποιήσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα

Κοινωνικό Πείραμα για τον ρατσισμό. Δείτε το ως το τέλος:

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που η Action Aid Ελλάς συνεχίζει να παίρνει θέση κατά του

ρατσισμού, αλλά ας περιοριστούμε στους σημαντικότερους:

1. Γιατί το χρώμα και η καταγωγή δεν θα έπρεπε να στερούν από κανέναν τα ανθρώπινα

δικαιώματά του, δικαιώματα που ο ρατσισμός και οι ρατσιστικές επιθέσεις καταπατούν σε

όλα τα επίπεδα.

2.  Γιατί  σε  όλες  τις  δράσεις  της  Action  Aid  σε  ολόκληρο  τον  κόσμο,  τα  ανθρώπινα

δικαιώματα είναι ο πυλώνας της δουλειάς μας. Για περισσότερα από 40 χρόνια είμαστε

υπέρ των πιο φτωχών και περιθωριοποιημένων ανθρώπων, των ανθρώπων που υφίστανται

διακρίσεις. Και ενώνουμε την φωνή μας μαζί τους.

3. Γιατί μια βουβή κοινωνία που δεν παίρνει θέση ενάντια σε κάθε εκδοχή ρατσισμού από

τη βία μέχρι την αδιαφορία μπροστά στις διακρίσεις, κινδυνεύει.

4. Γιατί όπως όλες οι γνήσια σημαντικές αλλαγές, έτσι και αυτή πρέπει να ξεκινήσει και από

εμάς και την καθημερινότητά μας.

5.  Γιατί  το  2013,  το Δίκτυο Καταγραφής  Περιστατικών Ρατσιστικής  Βίας  κατέγραψε 166

περιστατικά ρατσιστικής βίας με τουλάχιστον 320 θύματα.

6. Γιατί η ατιμωρησία των ρατσιστικών εγκλημάτων είναι χαρακτηριστική.

https://www.actionaid.gr/ta-nea-mas


+1.  Γιατί  η  εικόνα  του  νεκρού  27χρονου  Σαχτζάτ,  μετανάστη  από  το  Πακιστάν  που

δολοφονήθηκε  πέρυσι  άγρια  από  2  Έλληνες  ενώ  πήγαινε  για  δουλειά  και  20  ευρώ

μεροκάματο  στις  02:30  τα  ξημερώματα  με  το  ποδήλατό  του,  από  το  Περιστέρι  στα

Πετράλωνα θα έπρεπε να μας στοιχειώνει ακόμα. Και θα αρκούσε από μόνη της.

Α3. Σε μια ομιλία σου προς τους συμμαθητές σου, με αφορμή το παραπάνω κείμενο, τους

εξηγείς τους λόγους για τους οποίους πρέπει όλοι οι μαθητές στο σχολείο να συνεργάζονται

και να κάνουν παρέα με όλους χωρίς να σκέφτεται ο ένας την καταγωγή ή την εθνικότητα

του άλλου. Μπορείς να αξιοποιήσεις στοιχεία από το κείμενο και την εμπειρία σου. 

(200-250 λέξεις)

Μονάδες 25

Β. Λογοτεχνικό κείμενο

ΤΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ (1913 – 2006)

[Η απολογία του ασώτου1]

Το απόσπασμα είναι  από το βιβλίο του Τάσου Αθανασιάδη (1913 – 2006) «Αγία Νεότητα»,  εκδ.

Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα, 1990, σ.σ. 141-142.

Κάθε  τόσο  φτάνανε  στο  νησί  πληροφορίες  απ’  τις  αθηναϊκές  εφημερίδες  για  τη

σκανδαλώδη ζωή στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες του μικρότερου απ’ τους δύο γιους του

εφοπλιστή  Λάζαρου  Λαμπρινού.  Οι  συμφοιτητές  του  στη  Νομική  σχολή  της  Αθήνας,

γυρίζοντας στη γενέτειρά τους,  τα καλοκαίρια,  απορούσαν στις  συζητήσεις  τους,  πώς ο

ντροπαλός ωραίος Γιάννος, απ’ τους πιο επιμελείς της χρονιάς τους, είχε ξεκόψει απ’ την

παράδοση  των  καραβοκυραίων  του  νησιού  του,  που  χτίζανε  τα  πλοία  τους  φορώντας

παντούφλες, για να τα κληρονομήσουν νοικοκυρόπουλα ικανά να τα αυξήσουν. Ενώ του

πρόλεγαν ένα λαμπρό μέλλον όταν θα ‘μπαινε με τον αδελφό του στις επιχειρήσεις του

πατέρα  του,  εκείνος  με  το  θάνατό  του,  άρχισε  να  κατασπαταλά  το  μερίδιό  του:

Παντρευόταν· αποκτούσε παιδιά με γόησσες· τις χώριζε· έπαιρνε μέρος σε ιπποδρομίες και

αυτοκινητοδρομίες·  έκανε  εντυπωσιακές  αγορές  από  διεθνείς  οίκους  δημοπρασιών·  τ’

όνομά του ακουόταν ανάμεσα στους «τζετ-σετ» της κοσμοπολίτικης κοινωνίας…

1 Άσωτος: αυτός που σπαταλά χωρίς μέτρο, κάνοντας υπερβολές. 



Επόμενο  να  πέσει  σα  βόμβα  στο  νησί  η  είδηση  πως  ο  άσωτος  σκόπευε  να  το

επισκεφτεί εκείνο το καλοκαίρι. Η είδηση επιβεβαιώθηκε, όταν φτάσανε κάποιο πρωί με το

καράβι  της  γραμμής  ένα  ζεύγος  Φιλιππινέζοι  μαζί  μ’  ένα  μαύρο  σκύλαρο  και  πολλές

αποσκευές. Οι πατριώτες του προσβλήθηκαν. Να προτιμήσει ξένους στο προσωπικό του, το

θεώρησαν σα δυσπιστία σε κείνους. Η ακαδημαϊκή νεολαία, που ξημεροβραδιαζόταν στα

μπαράκια και τα ζαχαροπλαστεία της παραλίας, ανυπομονούσε να γνωρίσει το γόη, που

εξακολουθούσε –ακόμη και στα πενήντα του- «να δίνει γροθιές» με τα σκάνδαλά του στο

κατεστημένο.  Κάθε  μέρα  στρέφανε  το  βλέμμα  στο  σπίτι  του  μήπως τον  διακρίνουν  σε

κάποιο παράθυρό του.

Το αρχοντικό των Λαμπρινών κρεμόταν σαν αετοφωλιά πάνω σε μιαν απόκρημνη

πλαγιά,  απ’  όπου  έβλεπες  στο  βάθος  τη  θάλασσα  να  δέρνει  αδιάκοπα  τα  βράχια

φουσκωμένη απ’ τις σπηλιάδες.  Το είχε πρωτοχτίσει  ο παππούς, ο μαουνιέρης Αρτέμης

Λαμπρινός, όταν απόκτησε το πρώτο του καράβι.

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

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων.

1. Ο «άσωτος» του κειμένου τόλμησε να προτιμήσει «ξένους» στο προσωπικό του

και  να  ανατρέψει  το  «κατεστημένο».  Μπορείς  να  εξηγήσεις  ποια  ακριβώς

ανατροπή έκανε;  Είναι δικαιολογημένη, κατά τη γνώμη σου, αυτή η συμπεριφορά

του;

ή

2. Να φανταστείς ότι είσαι ο νεαρός «άσωτος» και γράφεις στο ημερολόγιό σου τις

σκέψεις  σου  και  τα  συναισθήματά  σου,  με  αφορμή  τα  αρνητικά  σχόλια  των

συντοπιτών σου, επειδή προτίμησες «ξένους στο προσωπικό» σου.

Μονάδες 25


