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1. Κείμενο 

 

Πώς κατασκευάζεται ο ρατσισμός 

Τον Νοέµβριο του 1999 ένα άρθρο στην αγγλική εφηµερίδα «Guardian» - πoυ µιλούσε για το 

τροµοκρατικό χτύπηµα εξτρεμιστών σε αεροσκάφος των Αιγυπτιακών Αερογραµµών το οποίο 

τελικά κατέπεσε στον Ατλαντικό ωκεανό - είχε τον ακόλουθο τίτλο: «Για τον ορισµό της λέξης 

Μουσουλµάνος, βλέπε τροµοκράτης». Δύο χρόνια αργότερα, το τρομοκρατικό χτύπημα της llης 

Σεπτεµβρίου στους Πύργους της Νέας Υόρκης ξεσήκωσε ένα τεράστιο κύµα διαμαρτυριών εναντίον 

της μουσουλµανικής κοινότητας, αναγκάζοντας πολλές µουσουλµάνες γυναίκες να εγκαταλείψουν 

τις µαντίλες τους και άνδρες να ξυρίσουν το παραδοσιακό µούσι τους, σε µια προσπάθεια να 

κρύψουν την θρησκευτική τους ταυτότητα.  

Αν και έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε, οι κοινωνίες έχουν ελάχιστα προχωρήσει στις 

αντιλήψεις τους σχετικά µε τη διαφορετικότητα της καταγωγής ή των θρησκευτικών πεποιθήσεων. 

Στην Ελλάδα βιώνουμε µια πρωτοφανή για τα δεδομένα άνοδο των στερεοτυπικών αντιλήψεων 

γύρω από την εθνική ταυτότητα. Ωστόσο, κανείς δεν φαντάζεται τον εαυτό του ως ρατσιστή. Συχνά, 

η προσπάθεια που κάνει κάποιος προκειμένου να προστατέψει τα κεκτημένα του από πραγματικούς 

ή φανταστικούς εξωτερικούς εχθρούς, αγγίζει τα όρια του µίσους και της ξενοφοβίας. Αν το 

αναλύσουμε, αυτή η αντίδραση δεν είναι παρά προϊόν φόβου κι όμως οδηγεί σε απίστευτες 

αυθαιρεσίες. Ποια είναι τα όρια των πιο ανομολόγητων φόβων µας, λοιπόν; Και σε ποια ακριβώς 

στιγμή ο φόβος που αισθανόμαστε δίνει τη θέση του στο µίσος;  

Οι προκαταλήψεις είναι ως ένα σημείο αναπόφευκτες - όλα ξεκινούν από την ακόλουθη 

διαπίστωση: τα γνωστικά µας συστήματα είναι περιορισμένης χωρητικότητας. Κατά συνέπεια, το 

µυαλό µας είναι προγραµµατισµένο κι εκπαιδευμένο να κατηγοριοποιεί τις πληροφορίες που 

λαμβάνει από το περιβάλλον του για να μπορεί ευκολότερα και πιο αποτελεσματικά να οδηγείται σε 

αποφάσεις. Η κατηγοριοποίηση αυτή λειτουργεί ως πυξίδα προς πάσα κατεύθυνση. Ο ρατσισμός, 

ωστόσο, δεν είναι απλώς µια ιδέα αλλά µια εκδήλωση συμπεριφοράς αρνητικού χαρακτήρα, µια 

εκδήλωση µίσους. Η συμπεριφορά αυτή είναι υποκειμενική και βαθειά ριζωμένη µέσα στον 

άνθρωπο, έχει να κάνει µε ολόκληρο το φάσμα της προσωπικότητάς του και επηρεάζει ολόκληρο τον 

τρόπο µε τον οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή και τους άλλους. Ο ρατσιστής στρέφεται εναντίον µιας 

συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων και πιστεύει αμετάκλητα ότι έχει δίκιο να φέρεται ανάλογα, αφού 

προστατεύει τη δικιά του ομάδα από µια ορατή ή µη, άμεση η έµµεση εισβολή. Μιλάει πάντα µε 

νούμερα και δεν αναγνωρίζει εξαιρέσεις. Απευθύνεται στην ομαδική ταυτότητα των ανθρώπων και 

αγνοεί τα ξεχωριστά στοιχεία της προσωπικότητας του άλλου. Η αποστροφή του δεν είναι 

αναγκαστικά κατάλοιπο μιας αρνητικής εμπειρίας που είχε µε κάποιο µέλος ομάδας, αλλά αποτελεί 

στάση ζωής.  

Αυτό δε σημαίνει ότι δε χρειάζεται ή δεν πρέπει να ανήκουμε σε ομάδες. Όλα τα βάρβαρα 

αισθήματα καλύπτονται και αμβλύνονται από τους κανόνες και τους νόμους των ομάδων στις οποίες 

συµµετέχουµε. Αυτές τα οργανώνουν σε ένα κατανοητό, συνεχές σύνολο που µας προφυλάσσει από 

τη συνειδητοποίηση της ευμετάβλητης φύσης µας. Ακόμα κι έτσι όμως αποδεικνύεται η υπαρξιακή 

«χρησιµότητα» των κοινωνικών ομάδων, καθώς από µόνοι τους οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν ούτε 
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στο ελάχιστο να έχουν τις υλικές και ηθικές απολαβές που προσφέρει η συµµετοχικότητα. Επιπλέον, 

αυτή αναδεικνύει τη σημασία των συμβόλων στη ζωή µας (π.χ. της σημαίας, του χριστιανικού 

σταυρού) επειδή τα σύμβολα - ως άλλοι κανόνες - µας υπενθυμίζουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις 

µας προς την ομάδα, διαφημίζουν δηλαδή σταθερά τα πράγματα εκείνα που η θηριώδης φύση µας 

θα έτεινε να ξεχάσει, αλλά που τα έχει ανάγκη, για να κρυφτεί της παραφροσύνης.  

Ενώ όμως ο ρατσισμός ως συμπεριφορά εξαπλώνεται ραγδαία και καταντάει «κολλητική», 

από την άλλη µεριά, ο σεβασμός, η αλληλεγγύη και η αποδοχή της διαφορετικότητας ως αρετές, 

σταδιακά παύουν να διδάσκονται από την οικογένεια, το σχολείο και την κοινότητα, εκείνους 

δηλαδή τους θεσμούς που είναι υπεύθυνοι για την κοινωνικοποίηση του ατόμου. Πρόκειται για 

φαύλο κύκλο: Το 1997 οι ερευνητές της κοινωνικής συμπεριφοράς του ατόμου Lepore και Brown 

έγραφαν ότι ο ρατσισμός δεν είναι µια κακιά συνήθεια που πρέπει να διακοπεί, αλλά αποτελεί ένα 

σύνολο αντιδράσεων ήδη χτισμένων πάνω σε κάποιο ρήγµα της προσωπικότητας, πατάει πάνω στα 

δικά µας κενά, τις δικές µας παραλείψεις κι απουσίες.  

Δ. Λασιθιωτάκη (διασκευή)  

 

 

2. Ασκήσεις 

 

Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου σε μία παράγραφο 80-100 λέξεων.  

(μονάδες 25)  

 

Β1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, σύμφωνα με το κείμενο, τις παρακάτω διαπιστώσεις, 

γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι 

σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη:  

α) Οι μουσουλμάνοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα μετά την επίθεση στους Πύργους της Νέας Υόρκης 

στις 11 Σεπτεμβρίου 2001.  

β) Ο ρατσιστής δεν αισθάνεται φόβο απέναντι σε όσους διαφέρουν από αυτόν ούτε αντιδρά άσχημα.  

γ) Ο ρατσισμός επηρεάζει την κοινωνική ζωή του ρατσιστή.  

δ) Η συμμετοχή σε ομάδες και το ομαδικό πνεύμα επηρεάζουν θετικά τους πολίτες.  

ε) Τα σύμβολα της ομάδας διαμορφώνουν τη σχέση του πολίτη με την ομάδα στην οποία ανήκει.  

(μονάδες 10)  

 

Β2. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ως τρόπο πειθούς και την επίκληση στην αυθεντία. Να εντοπίσετε 

τον συγκεκριμένο τρόπο πειθούς στο κείμενο και να αιτιολογήσετε τη χρήση του. 

(μονάδες 5)  

 

Β3. 

α) «Αν το αναλύσουµε, αυτή η αντίδραση δεν είναι παρά προϊόν φόβου κι όµως οδηγεί σε απίστευτες 

αυθαιρεσίες. Ποια είναι τα όρια των πιο ανοµολόγητων φόβων µας, λοιπόν; Και σε ποια ακριβώς 

στιγµή ο φόβος που αισθανόμαστε δίνει τη θέση του στο µίσος;» 

(μονάδες 2)  

 

Να δικαιολογήσετε στο παραπάνω απόσπασμα της δεύτερης παραγράφου του κειµένου («Αν και 

έχουν … στο μίσος») την επιλογή του πρώτου πληθυντικού ρηματικού προσώπου.  
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β) Τι επιδιώκει ο συγγραφέας με τη χρήση των ερωτήσεων στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου 

(«Αν και έχουν … στο μίσος»); 

(μονάδες 2)  

 

γ) Να αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών, της παρένθεσης και της διπλής παύλας στις 

παρακάτω περιπτώσεις:  

«Guardian» (1η παράγραφος) 

(π.χ. της σηµαίας, του χριστιανικού σταυρού) (4η παράγραφος) 

- ως άλλοι κανόνες - (4η παράγραφος) 

«κολλητική» (5η παράγραφος) 

(μονάδες 4)  

 

δ) «(Ο ρατσιστής) πιστεύει αµετάκλητα ότι έχει δίκιο να φέρεται ανάλογα, αφού προστατεύει τη δικιά 

του οµάδα από µια ορατή ή µη, άµεση η έµµεση εισβολή.» 

Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνδεσης των προτάσεων στο παραπάνω απόσπασμα της τρίτης 

παραγράφου του κειμένου («Οι προκαταλήψεις … στάση ζωής») και να αιτιολογήσετε τη χρήση του.  

(μονάδες 2)  

 

Β4.  

α) Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις χωρίς να αλλοιώνεται το 

περιεχόμενο του κειμένου:  

πεποιθήσεων, ανομολόγητων, αποστροφή, κατάλοιπο, θηριώδης. 

(μονάδες 5)  

 

β) Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:  

ομαδική, βάρβαρα, ευμετάβλητης, παραφροσύνης, απουσίες. 

(μονάδες 5)  

 

Γ. Παραγωγή λόγου  

Καλείστε να γράψετε ένα κείμενο (500-600 λέξεις) για το ηλεκτρονικό περιοδικό του σχολείου σας 

µε θέμα τον ρατσισμό. Να αναφερθείτε στις επιπτώσεις του ρατσισμού σήμερα και κατόπιν να 

παρουσιάσετε τρόπους µε τους οποίους οι φορείς κοινωνικής αγωγής μπορούν να συμβάλουν στη 

μείωση των ρατσιστικών αντιλήψεων και συμπεριφορών.  

(μονάδες 40)  

 
 
 
 
 
 


