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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

Οι ρίζες του μίσους 

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί διασκευασμένο απόσπασμα από το άρθρο του Κορνήλιου 

Καστοριάδη που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα  «Βήμα», στις  24.1.1999. 

 

Υπάρχουν δύο ψυχικές εκφράσεις του μίσους: Το μίσος για τον άλλο και το μίσος 

για τον εαυτό μας, το οποίο συχνά δεν παρουσιάζεται ως τέτοιο. Αλλά πρέπει να 

καταλάβουμε ότι και τα δυο έχουν κοινή ρίζα, την άρνηση της ψυχής να δεχθεί αυτό που 

για την ίδια είναι ξένο. Κατά τη διαδικασία κοινωνικοποίησης, οι δύο διαστάσεις του 

μίσους υποτάσσονται σε σημαντικό βαθμό, τουλάχιστον όσον αφορά τις πιο δραματικές 

εκδηλώσεις τους. Εν μέρει αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τους «εποικοδομητικούς» 

κοινωνικούς σκοπούς (τις «ειρηνικές» αγωνιστικές δραστηριότητες, όπως ο αθλητισμός, τον 

οικονομικό ή πολιτικό ανταγωνισμό κτλ). Όλες αυτές οι διέξοδοι κατευθύνουν ένα μέρος 

του μίσους και της «διαθέσιμης» καταστροφικής ενέργειας, αλλά όχι το σύνολο τους.  

Το κομμάτι του μίσους και της καταστροφικότητας που απομένει φυλάσσεται σε 

μία δεξαμενή έτοιμη να μετατραπεί σε καταστροφικές δραστηριότητες που στρέφονται 

εναντίον άλλων ομάδων, δηλαδή να μετατραπεί σε πόλεμο. Και όταν η δεξαμενή του 

μίσους δεν βρίσκει διέξοδο στον πόλεμο, εκδηλώνεται με τη μορφή της περιφρόνησης, της 

ξενοφοβίας και του ρατσισμού.  

Οι καταστροφικές τάσεις των ατόμων ταιριάζουν απόλυτα με την ανάγκη μίας 

κοινωνίας να ενδυναμώνει τη θέση των νόμων, των αξιών και των κανόνων της, ως 

μοναδικά στην τελειότητα τους και ως τα μόνα αληθινά, ενώ οι νόμοι, τα «πιστεύω» και τα 

έθιμα των άλλων είναι κατώτερα, λανθασμένα, άσχημα, αηδιαστικά, φριχτά.  

Πάντα φαινόταν σχεδόν αδύνατο οι ανθρώπινες ομάδες να αντιμετωπίζουν το 

διαφορετικό ως ακριβώς αυτό: Απλώς διαφορετικό. Επίσης, ήταν σχεδόν αδύνατο να 

αντιμετωπίζουν τους θεσμούς των άλλων ως ούτε κατώτερους ούτε ανώτερους αλλά απλώς 

ως διαφορετικούς. Η συνάντηση μιας κοινωνίας με άλλες συνήθως ανοίγει τον δρόμο για 

τρεις πιθανές εκτιμήσεις: ή οι άλλοι είναι ανώτεροι από εμάς ή είναι ίσοι ή είναι κατώτεροι. 

Συχνά υπερισχύει η τρίτη πιθανότητα: οι άλλοι είναι κατώτεροι.  

Ο δρόμος προς την αναγνώριση του διαφορετικού αρχίζει στο ίδιο σημείο και έχει 

τα ίδια κίνητρα με την αμφισβήτηση των δεδομένων θεσμών της κοινωνίας, την 



απελευθέρωση των σκέψεων και των πράξεων, εν ολίγοις τη γέννηση της δημοκρατίας και 

της φιλοσοφίας. Εδώ μπαίνει κανείς σε πειρασμό να πει ότι το άνοιγμα της σκέψης και ο 

μερικός και σχετικός εκδημοκρατισμός των πολιτικών καθεστώτων της Δύσης 

συνοδεύτηκαν από την παρακμή της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Ωστόσο, δεν 

μπορούμε να δεχτούμε αυτή την ιδέα χωρίς να θέσουμε ισχυρούς περιορισμούς. Αρκεί να 

σκεφτούμε με πόσο ακραία επιθετικότητα επανεμφανίστηκε ο εθνικισμός, η ξενοφοβία και 

ο ρατσισμός τον 20ό αιώνα σε χώρες «ανεπτυγμένες» και «δημοκρατικές».  

Η αυτονομία, δηλαδή η πλήρης δημοκρατία, και η αποδοχή του άλλου δεν 

αποτελούν φυσική ανθρώπινη κλίση. Και οι δύο συναντούν τεράστια εμπόδια. Γνωρίζουμε 

άλλωστε από την ιστορία ότι ο αγώνας για τη δημοκρατία είχε μέχρι σήμερα οριακά 

μεγαλύτερη επιτυχία από τον αγώνα κατά της ξενοφοβίας και του ρατσισμού.  

 

Α3. Στο κείμενο προβάλλονται ως αιτίες που οδηγούν στον ρατσισμό, η άρνηση του 

διαφορετικού και το μίσος. Σε ομιλία που θα εκφωνήσεις στο σχολείο σου, 200-250 λέξεων, 

σε εκδήλωση που διοργανώνεται με θέμα «Σύγχρονες μορφές μετανάστευσης», εκφράζεις 

τη συμφωνία ή διαφωνία σου με την παραπάνω θέση. Μπορείς να παραθέσεις και άλλους 

παράγοντες που, κατά τη γνώμη σου, προκαλούν ρατσισμό, για να ενισχύσεις την 

επιχειρηματολογία σου. 

Μονάδες 25 

 

Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

ΗΛΙΑΣ ΒΕΝΕΖΗΣ (1904-1973) 

[Άγριες διαθέσεις] 

Το κείμενο είναι απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Ηλία Βενέζη «Γαλήνη», που εκδόθηκε το 1939. 

(Βιβλιοπωλείο της Εστίας,  Αθήνα, 2002).  

 

Στην κατασκήνωση των προσφύγων έγινε μικρή κίνηση. Οι άνθρωποι σηκώνονταν 

όρθιοι, ο ένας έδειχνε στον άλλο κατά το μέρος της μικρής χαράδρας που άνοιγε ανάμεσα 

στους δύο λόφους. –Κοιτάξτε! Έρχονται άνθρωποι! Ποιοι να ’ναι;  

 Ήταν μια μικρή πομπή δεκαπέντε ίσαμε είκοσι βλάχοι, νέοι και γέροντες. Με τα 

λιοκαμένα πρόσωπα, όλα με μακριές γενειάδες, με τις κάπες τους και τις γκλίτσες στα 

χέρια, πλησίαζαν σιωπηλά, μ’ επισημότητα, φιγούρες ερχόμενες από παμπάλαιους 

χρόνους. Το αργό περπάτημα και η σιωπή τους σκόρπισε μονομιάς ένα απροσδιόριστο 

αίσθημα φόβου στο κοπάδι των Φωκιανών. […] 



 – Ώρα καλή! Είπε ο πρώτος βοσκός, ένας αψηλός γέροντας, ο πιο σεβάσμιος απ’ 

όλους […]. Ώρα καλή! είπε κ’ έφερε ένα γύρο τη ματιά του. Από δεξιά κι από ζερβά κι από 

πίσω τους σταθήκαν οι άλλοι οι δικοί του, οι βοσκοί, ακουμπώντας με τις μασχάλες τις 

γκλίτσες τους. 

– Καλώς τους! αποκρίθηκαν πολλά στόματα οι πρόσφυγες. 

– Τι είσαστε; είπε πάλι αργά ο γέροντας. 

– Πρόσφυγες είμαστε! Πατρίδα μας ήταν οι Φώκες!  

– Και τώρα πούθε ερχόσαστε; 

– Ένα χρόνο περιπλανηθήκαμε στα μέρη της Πελοπόννησος κ’ υποφέραμε πολύ. Τώρα μας 

δώσαν τη γη εδώ, για να μείνουμε. 

Ανάμεσα στις στερεωμένες γκλίτσες των βοσκών έγινε μικρή κίνηση. Μετακινηθήκαν, 

σάλεψαν λίγο, πάλι ησύχασαν. Κανένας δε μίλησε άλλος απ’ το γέροντα.  

– Σας δώσαν, είπες, τη γη αυτή; κ’ η φωνή του άρχισε να γίνεται τραχιά. Ποιος σας την 

έδωσε; Ποια γη; 

– Το Κράτος, μας είπε: «Δική σας είναι η γη της Ανάβυσσος». Μας είπε να ’ρθουμε και να 

την πάρουμε! 

– Σας είπε να ’ρθετε και να την πάρετε; Και πού ’ναι τα κοπάδια σας, τα ζωντανά σας; 

– Δεν έχουμε κοπάδια. Δεν είμαστε βοσκοί. Θα φυτέψουμε αμπέλια και θα σπείρουμε 

σιτάρι. […] 

–  Από τότες που είμαστε εμείς εδώ, λέει η αυστηρή φωνή, κι από τότες που ήταν οι 

πατέρες μας, κι οι πατέρες τους, σ’ ετούτη τη γη μονάχα βούρλα και πουρνάρι 

βλασταίνουν, και τίποτ’ άλλο δεν έζησε εδώ εξόν τα κοπάδια μας! Λοιπόν, για τι σιτάρι και 

για τι αμπέλια μου μιλάς! 

Είχε το βαρύ, το ανελέητο της μοίρας ή του θανάτου, η βαθιά φωνή που ερχόταν 

από μακρινούς χρόνους να υπερασπίσει τη γη τους από τους βάρβαρους.  

 

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

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων. 

 

1. Με ποιο τρόπο συμπεριφέρεται ο γέροντας της περιοχής στους πρόσφυγες; Να 

τεκμηριώσεις την απάντησή σου με στοιχεία από το κείμενο. Πώς κρίνεις αυτή τη στάση 

του απέναντί τους;  

ή 



2. Να συνεχίσεις το διάλογο ανάμεσα στον ντόπιο γέροντα και τον άντρα που μιλ άει 

εκπροσωπώντας τους πρόσφυγες, ώστε να φανεί η κατάληξη αυτής της σκηνής (είτε θετική 

είτε αρνητική για τους πρόσφυγες). 
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