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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΙΚΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Ι 

                                                         Οι ρίζες του μίσους 

 Τπάρχουν δύο ψυχικές εκφράσεις του μίσους: το μίσος για τον άλλον 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 χαλιναγωγούνται σε 

σημαντικό βαθμό, τουλάχιστον όσον αφορά τις πιο δραματικές εκδηλώσεις 

τους. Εν μέρει, αυτό επιτυγχάνεται μέσω των «εποικοδομητικών» κοινωνικών 

σκοπών, δηλαδή της εκμετάλλευσης της φύσης και του συναγωνισμού 

διαφόρων ειδών ( «ειρηνικές» αγωνιστικές δραστηριότητες, όπως ο αθλητισμός, 

ο οικονομικός ή πολιτικός ανταγωνισμός κτλ.). Όλες αυτές οι διέξοδοι 

κατευθύνουν ένα μέρος του μίσους και της «διαθέσιμης» καταστροφικής 

ενέργειας, αλλά όχι το σύνολό τους. 

Σο κομμάτι του μίσους και της καταστροφικότητας που απομένει 

φυλάσσεται σε μία δεξαμενή έτοιμη να μετατραπεί σε καταστροφικές 

δραστηριότητες, σχηματοποιημένες και θεσμοθετημένες, που στρέφονται 

εναντίον άλλων ομάδων – δηλαδή, να μετατραπεί σε πόλεμο. Αυτό δεν 

σημαίνει ότι το ψυχικό μίσος είναι η «αιτία» του πολέμου. Αλλά το μίσος είναι, 

αναμφίβολα, ένας όρος, όχι μόνο απαραίτητος, αλλά και ουσιαστικός, του 

πόλεμου. Σο μίσος καθορίζει τον πόλεμο και εκφράζεται μέσω αυτού. Και 

όταν η δεξαμενή του μίσους δεν βρίσκει διέξοδο στον πόλεμο, εκδηλώνεται 

υπόκωφα με τη μορφή της περιφρόνησης, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. 

Οι καταστροφικές τάσεις των ατόμων συνάδουν απόλυτα με την ανάγκη 

μιας κοινωνίας να ενδυναμώνει τη θέση των νόμων, των αξιών και των  
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κανόνων της, ως μοναδικών στην τελειότητά τους και ως των μόνων 

αληθινών, ενώ οι νόμοι, τα «πιστεύω» και τα έθιμα των άλλων είναι κατώτερα, 

λανθασμένα, άσχημα, αηδιαστικά, φριχτά. Σα χαρακτηριστικά αυτά 

παρατηρούνται με μεγαλύτερη ένταση στις εντελώς κλειστές κοινωνίες: στις 

αρχαϊκές ή παραδοσιακές, αλλά ακόμη περισσότερο στις σύγχρονες 

απολυταρχικές. Η κύρια απάτη είναι πάντα: οι κανόνες μας είναι το καλό, το 

καλό είναι οι κανόνες μας, οι κανόνες μας δεν είναι ίδιοι με τους δικούς τους, 

άρα οι κανόνες τους δεν είναι καλοί. 

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. υχνά, υπερισχύει η 

τρίτη πιθανότητα: οι άλλοι είναι κατώτεροι. Αυτό, βεβαίως, αποκλείει την 

πιθανότητα οι άλλοι να είναι ίσοι μ’ εμάς, με την έννοια ότι οι θεσμοί τους 

απλώς δεν συγκρίνονται με τους δικούς μας. Ακόμη και στην περίπτωση «μη 

θρησκευτικών» πολιτισμών, μια τέτοια παραδοχή θα δημιουργούσε 

αναπάντητα ερωτηματικά στο καθαρώς θεωρητικό επίπεδο: πώς αντιμετωπίζει 

κανείς κοινωνίες που δεν αναγνωρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

επιβάλλουν στους πολίτες τους σκληρές ποινές ή έχουν απαράδεκτα έθιμα; 

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 αυτήν 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. Αμφότερες συναντούν τεράστια 
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 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. 

Κορνήλιος Καστοριάδης, εφημερίδα «Σο Βήμα», 24/1/1999 (διασκευή) 
 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙ 

              Η κοινωνική διάσταση του φυλετικού διαχωρισμού 

  

Καθώς σήμερα, 11 Υεβρουαρίου, είναι η επέτειος από την ιστορική 

αποφυλάκιση του Νέλσον Μαντέλα από τις φυλακές Victor Verster στις 

11/02/1990, ας ανατρέξουμε 27 χρόνια πριν την ιστορική εκείνη ημερομηνία, 

σ’ ένα άλλο ιστορικό γεγονός, τη δίκη του Μαντέλα με τις κατηγορίες για 

προδοσία και βίαιη συνωμοσία. Η δίκη πραγματοποιήθηκε στο Ανώτατο 

Δικαστήριο της Πρετώρια. Ξεκίνησε στις 20 Απριλίου 1964 και ολοκληρώθηκε 

τις 12 Ιουνίου με την απαγγελία της ποινής και την καταδίκη του Μαντέλα σε 

ισόβια κάθειρξη. 

Από την απολογία του στο δικαστήριο κατά την έναρξη της ακροαματικής 

διαδικασίας, αξίζει να σταθούμε σε ορισμένα αποσπάσματα, στα οποία ο 

Μαντέλα αναφερόταν στην κοινωνική διάσταση της έννοιας του ρατσισμού 

στη Νότια Αφρική: 

«...Ο αγώνας μας είναι ενάντια στα αληθινά και όχι στα φανταστικά βάσανα 

ή –για να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα του εισαγγελέα– στα “λεγόμενα 

βάσανα”. Βασικά, πολεμούμε ενάντια σε δύο χαρακτηριστικά-σφραγίδες της 

αφρικανικής ζωής στη Νότια Αφρική και τα οποία έχουν καθιερωθεί με 

νόμους που εμείς προσπαθούμε να ακυρώσουμε. Αυτά τα χαρακτηριστικά 

είναι η φτώχεια και η έλλειψη αξιοπρέπειας και δεν χρειαζόμαστε τους 

κομμουνιστές ή τους λεγόμενους “ταραχοποιούς” να μας διδάξουν σχετικά μ’ 

αυτά (σ.σ.: η αναφορά αυτή έγινε από τον Μαντέλα, επειδή μεταξύ των άλλων 

κατηγοριών περιλαμβανόταν και ότι ήταν “κομμουνιστής”). 

Η Νότια Αφρική είναι το πλουσιότερο κράτος της Αφρικής και θα μπορούσε 

να είναι μία από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Είναι η γη, όμως, των 

άκρων και των αξιοσημείωτων αντιθέσεων. Οι λευκοί απολαμβάνουν το 

υψηλότερο,  ίσως,  βιοτικό  επίπεδο  στον  κόσμο, την  ίδια  στιγμή  που  οι  
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Αφρικανοί ζουν στη φτώχεια και στη μιζέρια… 

Σο παράπονο, όμως, των Αφρικανών δεν είναι μόνο το ότι αυτοί είναι 

φτωχοί και οι λευκοί πλούσιοι, αλλά και το ότι οι νόμοι έχουν σχεδιαστεί από 

τους λευκούς, ώστε να συντηρούν αυτήν την κατάσταση. Τπάρχουν δύο 

τρόποι για να ξεφύγει κανείς από τη φτώχεια. Ο πρώτος είναι μέσω της σωστής 

εκπαίδευσης και ο δεύτερος είναι η απόκτηση από τον εργαζόμενο 

μεγαλύτερων ικανοτήτων στη δουλειά του, ώστε να του αποφέρουν 

υψηλότερες απολαβές. Όσον αφορά τους Αφρικανούς, και οι δύο αυτοί 

δρόμοι προς την πρόοδο είναι εσκεμμένα κομμένοι από τη νομοθεσία… 

Η κυβέρνηση, συχνά, απαντά στους επικριτές της, λέγοντας ότι οι Αφρικανοί 

στη Νότια Αφρική βρίσκονται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από τους 

κατοίκους των άλλων κρατών της Αφρικής. Δεν γνωρίζω κατά πόσο αυτή η 

δήλωση είναι αληθής και αμφιβάλλω κατά πόσο κάθε σύγκριση μπορεί να 

γίνει, χωρίς να σκεφθούμε τον δείκτη κόστους ζωής σε τέτοιες χώρες. Αλλά, 

ακόμη και αν είναι αλήθεια, όσον αφορά τον αφρικανικό λαό είναι άσχετο. Σο 

παράπονο μας δεν είναι ότι είμαστε φτωχοί σε σύγκριση με τους ανθρώπους 

σε άλλες χώρες, αλλά πως είμαστε φτωχοί σε σύγκριση με τον λευκό άνθρωπο 

στη δική μας χώρα και ότι εμποδιζόμαστε από τη νομοθεσία να αλλάξουμε 

αυτή την ανισορροπία. 

Η έλλειψη ανθρώπινης αξιοπρέπειας που γνωρίζουν οι Αφρικανοί είναι το 

απευθείας αποτέλεσμα της πολιτικής της λευκής κυριαρχίας. Η λευκή 

κυριαρχία συνεπάγεται μαύρη κατωτερότητα. Η νομοθεσία που σχεδιάστηκε 

για να συντηρεί τη λευκή κυριαρχία προστατεύει αυτή την έννοια. Οι ταπεινές 

δουλειές στη Νότια Αφρική γίνονται, μονίμως, από Αφρικανούς. Όταν κάτι 

πρέπει να μεταφερθεί ή να καθαριστεί, ο λευκός θα ψάξει γύρω του για 

κάποιον Αφρικανό να το κάνει γι’ αυτόν, είτε ο Αφρικανός δουλεύει γι’ αυτόν 

είτε όχι. Εξαιτίας αυτού του είδους της συμπεριφοράς, οι λευκοί τείνουν να 

θεωρούν τους Αφρικανούς μια διαφορετική ράτσα. Δεν τους βλέπουν ως 

ανθρώπους με δικές τους οικογένειες. Δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν 

αισθήματα, πως ερωτεύονται όπως οι λευκοί άνθρωποι, πως θέλουν να είναι 

με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους, όπως οι λευκοί θέλουν να είναι με τα 

δικά τους, πως θέλουν να κερδίσουν αρκετά χρήματα, για να συντηρούν τις 

οικογένειες τους σωστά, να ταΐζουν και να ντύνουν και να στέλνουν στο 

σχολείο τα παιδιά τους. Και ποιος υπηρέτης, κηπουρός ή μεροκαματιάρης 

αγρότης μπορεί ποτέ να ελπίσει ότι θα το πετύχει;… 
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Οι Αφρικανοί θέλουν να πληρώνονται έναν μισθό, που θα τους επιτρέπει 

να ζουν. Οι Αφρικανοί θέλουν να κάνουν δουλειές, τις οποίες είναι ικανοί να 

κάνουν, και όχι δουλειές, τις οποίες έχει διακηρύξει η κυβέρνηση πως είναι 

ικανοί να κάνουν. Οι Αφρικανοί θέλουν να τους επιτρέπεται να ζουν εκεί 

όπου βρίσκουν εργασία και όχι να αποκλείονται από μια περιοχή, γιατί δεν 

έχουν γεννηθεί σε αυτήν. Οι Αφρικανοί θέλουν να τους επιτρέπεται να 

κατέχουν γη στα μέρη όπου δουλεύουν και να μην είναι αναγκασμένοι να 

ζουν σε ενοικιαζόμενα σπίτια, τα οποία ποτέ δεν μπορούν να τα θεωρήσουν 

δικά τους. Οι Αφρικανοί θέλουν να είναι μέρος του γενικού πληθυσμού και 

όχι να ζουν περιορισμένοι στα δικά τους γκέτο. Οι Αφρικανοί άντρες θέλουν 

οι γυναίκες και τα παιδιά τους να ζουν μαζί τους, εκεί όπου εργάζονται, και όχι 

να εξαναγκάζονται σε μια αφύσικη ύπαρξη σε ξενώνες για άντρες. Οι 

Αφρικανές γυναίκες θέλουν να είναι με τους άντρες τους και όχι να ζουν, σαν 

χήρες, μονίμως στα γκέτο. Οι Αφρικανοί θέλουν να τους επιτρέπεται να 

βγαίνουν έξω και μετά τις 11 το βράδυ και όχι να περιορίζονται στα δωμάτιά 

τους, σαν μικρά παιδιά. Οι Αφρικανοί θέλουν να τους επιτρέπεται να 

ταξιδεύουν στη χώρα τους και να αναζητούν δουλειά όπου εκείνοι θέλουν 

και όχι να δουλεύουν όπου τους λέει το Γραφείο Εργασίας. Οι Αφρικανοί 

θέλουν απλά ένα ίσο μερίδιο στο σύνολο της Νότιας Αφρικής. Θέλουν 

ασφάλεια και υπόληψη στην κοινωνία… 

Κατά τη διάρκεια της ζωής μου αφιέρωσα τον εαυτό μου σε αυτόν τον 

αγώνα του αφρικανικού λαού. Έχω πολεμήσει ενάντια στη λευκή κυριαρχία, 

όπως έχω πολεμήσει ενάντια στη μαύρη κυριαρχία. Έχω αγαπήσει το ιδεώδες 

μιας δημοκρατικής και ελεύθερης κοινωνίας, στην οποία όλα τα άτομα ζουν 

μαζί σε αρμονία και με ίσες ευκαιρίες. Είναι ένα ιδεώδες για το οποίο ελπίζω 

να ζήσω, ώστε να το επιτύχω. Αν χρειαστεί, όμως, είναι ένα ιδεώδες για το 

οποίο είμαι έτοιμος να πεθάνω». 

Απόσπασμα από την ιστορική ομιλία του Νέλσον Μαντέλα κατά τη δίκη του 

το1964  

κείμενο από το διαδίκτυο, 11/2/1013 
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙΙ 

Εισαγωγικό σημείωμα: Ο Γιάννης Ρίτσος (1909-1990) υπήρξε 

πολυγραφότατος και θεωρήθηκε ένας από τους καλύτερους εκπροσώπους 

της νεότερης ελληνικής ποίησης. Σο παρακάτω απόσπασμα προέρχεται από 

την ποιητική συλλογή του «Οι γειτονιές του κόσμου», που γράφτηκε κατά το 

διάστημα 1949-1951, όταν ο ποιητής βρισκόταν εξόριστος στη Μακρόνησο 

και στον Άη τράτη. Διατρέχει μια πολύ δύσκολη για τη χώρα δεκαετία που 

περιλαμβάνει τα γεγονότα από την Κατοχή μέχρι τον Εμφύλιο.   
 

 

 

Γειτονιές του κόσμου 
 

[…] Είναι μεγάλος τούτος ο άνεμος 

είναι πελώριος τούτος ο άνεμος 

είναι χαρούμενος, χαρούμενος, χαρούμενος, 

ρίχνει τα τείχη που ύψωσαν ανάμεσα στους λαούς 

ρίχνει τα τείχη του θανάτου 

ρίχνει τα τείχη ανάμεσα στο νου και στην καρδιά 

τα τείχη ανάμεσα σε σένα και σε μένα 

κι ανοίγει διάπλατα, πάνου απ’ τον κόσμο, του ήλιου παράθυρο. 

Ακούστε πώς σφυρίζει τούτος ο άνεμος 

μέσα στις ματωμένες γειτονιές του κόσμου […] 
 

Γιάννης Ρίτσος, Οι γειτονιές του κόσμου, Αθήνα, Εκδόσεις Κέδρος, 1957 
 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΣΑ 
 

ΘΕΜΑ Α 

Να αποδώσετε συνοπτικά το περιεχόμενο των δύο πρώτων παραγράφων του 

κειμένου Ι σε 60-70 λέξεις. 

Μονάδες 15 
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ΘΕΜΑ Β 

Ερώτημα 1ο 

Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες διατυπώσεις ως «ωστές» ή «Λανθασμένες» 

ανάλογα με το περιεχόμενο των κειμένων. Να τεκμηριώσετε τους 

χαρακτηρισμούς σας με αναφορές σε σχετικά χωρία του κειμένου Ι και του 

κειμένου ΙΙ. 

 

i.  

Ο Μαντέλα κατηγορήθηκε ότι εμπνεύστηκε τα βάσανα των συμπατριωτών 

εναντίον των οποίων επαναστάτησε. (κείμενο ΙΙ) 

ii.  

τη Νότια Αφρική οι κάτοικοι ζουν όλοι μέσα στη φτώχεια και στην αθλιότητα. 

(κείμενο ΙΙ) 

iii. 

Η καταστροφικότητα για τον άνθρωπο προκύπτει από την επιθυμία του να 

ενισχύει τους νόμους, τις αξίες και τους κανόνες λειτουργίας της κοινωνίας 

που ζει. (κείμενο Ι) 

iv.  

Ο αγώνας κατά του ρατσισμού δεν έφερε ιδιαίτερα αποτελέσματα, ενώ ο 

αγώνας για τη δημοκρατία αποτέλεσε ιστορικό θρίαμβο. (κείμενο Ι) 

v.  

Ο Μαντέλα δεν συσχετίζει τους ισχυρισμούς της νοτιοαφρικανικής 

κυβέρνησης για το καλύτερο βιοτικό επίπεδο των πολιτών της χώρας με τα 

αιτήματα των συμπατριωτών του. (κείμενο ΙΙ) 

Μονάδες 15 
 

Ερώτημα 2ο 

α.  

Ο Νέλσον Μαντέλα (κείμενο II) στην απολογία του εκφράζει τις σκέψεις του 

στο ακροατήριο και στους δικαστές του για την άθλια ζωή των Αφρικανών και 

τις ρατσιστικές συμπεριφορές με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι. Με ποιον 

τρόπο οργανώνει τη σκέψη του στην προτελευταία παράγραφο του κειμένου 

του; Να απαντήσετε τεκμηριωμένα με στοιχεία της παραγράφου. Θεωρείτε 

πειστική αυτή την επιλογή του και κατάλληλη για τις συνθήκες στις οποίες 

βρίσκεται;                                                                                                  Μονάδες 5 
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β.  

την ίδια παράγραφο χρησιμοποιούνται  επαναλήψεις. Να τις εντοπίσετε και 

να εξηγήσετε τι προσφέρουν στο νόημα και το ύφος του κειμένου.  

Μονάδες 10 
Ερώτημα 3ο 

το ακόλουθο χωρίο της τρίτης παραγράφου του κειμένου Ι ο συγγραφέας 

χρησιμοποιεί συγκεκριμένους  κειμενικούς δείκτες: επανάληψη, εναλλαγή 

προσώπων, αντίθεση. Να τους εντοπίσετε και να εξηγήσετε τη λειτουργία τους 

στο νόημα και στο ύφος του συγκεκριμένου χωρίου. 

«Η κύρια απάτη είναι πάντα: Οι κανόνες μας είναι το καλό, το καλό είναι οι 

κανόνες μας, οι κανόνες μας δεν είναι ίδιοι με τους δικούς τους, άρα οι 

κανόνες τους δεν είναι καλοί».  

Μονάδες 15 
 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Ο ποιητής είναι σχεδόν ενθουσιασμένος για τον άνεμο που φυσά πάνω από 

τις γειτονιές του κόσμου. Πώς ερμηνεύετε τον ενθουσιασμό του; Θεωρείτε ότι 

το ποίημα (κείμενο III) θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «αντιρατσιστικό» ; (150-

200 λέξεις) 

Μονάδες 10 
 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Επιχειρηματολογικό κείμενο: Ομιλία στο σχολείο σε εκδήλωση που 

διοργανώνεται με θέμα την παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού. 

Πομπός: Μαθητής – υνεργάτης της μαθητικής εφημερίδας που ανέλαβε τη 

διοργάνωση. 

Δέκτες: Μαθητές, εκπαιδευτικοί. 

Θέμα: Οι αιτίες που προκαλούν τον ρατσισμό. 

Έκταση: 300-350 λέξεις 

Μονάδες 30  
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΙΚΟΤ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  
 

ΘΕΜΑ Α 

Ο Κ. Καστοριάδης αναφέρεται στις αιτίες του ρατσισμού. Τπογραμμίζει ότι το 

μίσος για τον εαυτό μας και για τον διπλανό μας περιορίζεται ίσως κατά την 

πορεία της κοινωνικοποίησης. Ένα κομμάτι του, όμως, είναι έτοιμο να 

εκφραστεί καταστροφικά εναντίον των άλλων. Μάλιστα, επισημαίνει ότι το 

μίσος σφραγίζει τους πολέμους και εκφράζεται με αυτούς, ενώ άλλοτε 

εκδηλώνεται με τη μορφή της αδιαφορίας ή του ρατσισμού. 
 

ΘΕΜΑ Β 

Ερώτημα 1ο 

i. ωστή («Ο αγώνας μας είναι…στα λεγόμενα βάσανα», §3η) 

ii. Λανθασμένη («Οι λευκοί απολαμβάνουν…και στη μιζέρια», §4η) 

iii.ωστή («Οι καταστροφικές τάσεις…ως των μόνων αληθινών», §3η) 

iv.Λανθασμένη («Γνωρίζουμε άλλωστε…και του ρατσισμού», §6η) 

v.ωστή («Αλλά, ακόμη και αν…στη δική μας χώρα», §6η) 
 

 

Ερώτημα 2ο 

α 

Ο Μαντέλα αναπτύσσει την παράγραφό του με παραδείγματα, προκειμένου 

να πείσει το ακροατήριο για τις διεκδικήσεις των Αφρικανών, τη δύστυχη ζωή 

τους και τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους. Σα παραδείγματα είναι 

ιδιαίτερα πειστικά ως τεκμήρια, γιατί δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, ενώ 

είναι κατάλληλα για την περίσταση στην οποία βρισκόταν ο Μαντέλα, εφόσον 

έπρεπε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά και τις ιδέες του για το καλό του 

αφρικάνικου λαού. Παράλληλα, αν και δεν κατάφεραν να πείσουν τους 

δικαστές του, επηρέασαν την κοινή γνώμη και ευαισθητοποίησαν τη διεθνή 

κοινότητα. Σαυτόχρονα, αποτελούν ιστορική απόδειξη και για εμάς, τους 

σύγχρονους κατοίκους του πλανήτη, για τον τρόπο που εκφράστηκε ο 

ρατσισμός και τη σημασία του αγώνα ηγετών, όπως ο Μαντέλα. 

β.  

Ο Μαντέλα επαναλαμβάνει πολλές φορές (δέκα φορές) την έκφραση «Οι 

Αφρικανοί θέλουν, επιθυμούν». Με την επανάληψη αυτή διατυπώνονται με  
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ένταση οι επιθυμίες και οι διεκδικήσεις των Αφρικανών, που τελικά αποτελούν 

και το ιδεώδες του Μαντέλα, καθώς σχετίζονται άμεσα με τη δημοκρατία και την 

ελευθερία για την οποία, όπως διακηρύσσει ο ίδιος στη συνέχεια, αξίζει να 

πεθάνει, αλλά κυρίως να ζήσει, ώστε να την κάνει πραγματικότητα. Σο ύφος στο 

σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα δυναμικό και μεγαλειώδες, σχεδόν επικό. 

Δημιουργεί την αγανάκτηση και τον αποτροπιασμό μας για τη βαρβαρότητα 

του ρατσισμού. 
 

Ερώτημα 3ο  

Ο Καστοριάδης χρησιμοποιεί την επανάληψη: οι κανόνες, το καλό. 

Σην εναλλαγή του α΄ πληθυντικού και γ΄ πληθυντικού: οι κανόνες μας, οι 

κανόνες τους. 

Σην αντίθεση: είναι το καλό, δεν είναι καλοί. 

Ο σκοπός του είναι να δείξει ότι οι άνθρωποι θεωρούν τους κανόνες της δικής 

τους κοινωνίας καλούς σε σχέση με τους κανόνες των άλλων, φανερώνοντας 

την πεποίθηση που αφορά και τελικά διαμορφώνει το δόγμα της 

ανωτερότητας. Σο ύφος στο συγκεκριμένο χωρίο γίνεται ιδιαίτερα ζωντανό, 

δυναμικό και ταυτόχρονα ειρωνικό και καυστικό. Ο ρατσισμός βασίζεται σε 

μία τέτοια τραγική συλλογιστική. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

O ποιητής είναι ιδιαίτερα χαρούμενος και ενθουσιασμένος, γιατί φυσά ένας 

μεγάλος και πελώριος άνεμος πάνω από τις γειτονιές του κόσμου. Ο 

ενθουσιασμός του αυτός τονίζεται κι από την επανάληψη της λέξης 

«χαρούμενος». Υαίνεται να πρόκειται για άνεμο χαράς, που γκρεμίζει τα τείχη 

που οι ισχυροί και οι επιτήδειοι υψώνουν ανάμεσα στους λαούς, τα τείχη που 

φέρνουν θάνατο, πόλεμο, τρομοκρατία («ρίχνει τα τείχη…θανάτου»). Κι εδώ η 

επανάληψη του ρήματος «ρίχνει» παρουσιάζει εμφατικά τη δυναμικότητα του  

ανέμου και την εναντίωσή του απέναντι σε κάθε μορφή διάκρισης και 

διαχωρισμού. Ο άνεμος αυτός ισοπεδώνει ό,τι χωρίζει τους ανθρώπους 

(«ρίχνει…και σε μένα») και ανοίγει διάπλατα «του ήλιου το παράθυρο» πάνω 

από τις γειτονιές του κόσμου, που έχουν ματώσει από τον πόλεμο(«ματωμένες 

γειτονιές του κόσμου»). Πρόκειται ίσως για τον άνεμο της ειρήνης ή της 

γνώσης ή του ανθρωπισμού ή της αγάπης, ιδανικά και οράματα που  
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μπορούν να πολεμήσουν τις διακρίσεις και να οδηγήσουν τους ανθρώπους 

σε ομαλή συμβίωση. Σο ποίημα είναι, κατά τη γνώμη μου, αντιρατσιστικός 

ύμνος και μια ευχή ταυτόχρονα, γιατί εκφράζει την αισιοδοξία ότι κάποτε τα 

τείχη του ρατσισμού μπορεί να γκρεμισθούν και η ειρήνη να γίνει 

πραγματικότητα.  
 

ΘΕΜΑ Δ 

Αγαπητοί καθηγητές, 

Υίλοι συμμαθητές, 
 

 Η σημερινή ημέρα, η παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού, δεν πρέπει να 

αφήνει κανέναν αδιάφορο. Η ανθρωπότητα πλήρωσε πολύ ακριβά τις 

ακρότητες που έφερνε κάθε φορά ο ρατσισμός και οι διακρίσεις, φαινόμενα 

που απειλούν ακόμα και σήμερα τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρήνη. Γι’ 

αυτόν τον λόγο, όλοι εμείς, οι συντελεστές της εφημερίδας του σχολείου μας,  

 

αναλάβαμε με ιδιαίτερη προθυμία τη διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης, 

ελπίζοντας ότι η γνώση και η ευαισθητοποίηση όλων για τους παράγοντες 

που προκαλούν τον ρατσισμό είναι προϋπόθεση άμβλυνσης του φαινομένου 

και ελπίδα για έναν πιο ειρηνικό κόσμο.  

Η πιο σημαντική και ίσως διαχρονική αιτία, κατά τη γνώμη μου, είναι η 

απουσία γνώσης και παιδείας. Η αμάθεια και η ημιμάθεια –ακόμα χειρότερα– 

κάνουν τον άνθρωπο είτε εύκολα να πείθεται και να χειραγωγείται από 

επιτηδείους είτε να αποδέχεται στερεότυπες αντιλήψεις και γενικεύσεις, που 

μεταφέρονται αβίαστα από τη μία γενιά στην άλλη. Η απουσία παιδείας τον 

οδηγεί να υιοθετεί ρατσιστικά δόγματα και να πιστεύει ότι το καλό και το 

αληθές είναι μόνο το δικό του. Η απουσία ιστορικής γνώσης κάνει τον 

σύγχρονο νέο να αγνοεί  

πόσο ακριβά πλήρωσε η ανθρωπότητα τον ρατσισμό. Για σκεφτείτε πόσοι 

από εμάς γνωρίζουν για τη γενοκτονία των Εβραίων κατά τον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο ή για το Απαρτχάιντ; 

Παράλληλα, συμφέροντα, οικονομικά και πολιτικά, έθρεψαν και τρέφουν 

τον ρατσισμό. Οι ισχυροί διεκδικούν για τον εαυτό τους «τα καλά και τα άγια» 

που φέρουν οι αγορές και η εκβιομηχάνιση. Oι εργοδότες εκμεταλλεύονται 

τους «άλλους», τους οικονομικούς μετανάστες και τους πρόσφυγες,  
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παραβιάζοντας κάθε εργασιακό τους δικαίωμα. Οι πολιτικοί υπόκωφα 

τρέφουν την ξενοφοβία, για να καλύψουν τη δική τους ανικανότητα στην 

επίλυση σοβαρών προβλημάτων, όπως είναι η ανεργία. Παράλληλα, ο 

σύγχρονος άνθρωπος αδυνατεί να μπει στη θέση των άλλων, να αποκτήσει 

ενσυναίσθηση, γιατί είναι εγωιστής και εσωστρεφής. Έτσι, ο κάθε άλλος είναι 

εχθρός του. 

Ας μην αφεθεί κανένας από εμάς έρμαιο σε ρατσιστικές θεωρίες και 

δόγματα. Δεν μας ταιριάζει να βάζουμε στη «ζυγαριά» τα δικαιώματα των 

ανθρώπων. Εμείς, η νέα γενιά, μπορούμε να ανοίξουμε «διάπλατα πάνου από 

τον κόσμο, το παράθυρο να μπει ο ήλιος», όπως έγραφε και ο Ρίτσος, ο ήλιος 

της ειρήνης και του ανθρωπισμού, της δημοκρατίας και του πολιτισμού. Είναι 

απόλυτα δική μας η ευθύνη. 

ας ευχαριστώ πολύ. 
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