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ΝΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ
ΤΑΞΗ: Β΄
Κείμενο: Ο παηζιζμόρ ηος οίκηος και η δεύηεπη γενιά
Σπρλά , ην ξαηζηζκό ηνλ ηαπηίδνπκε κε έλα άγξην ζπλαίζζεκα πνπ έρεη σο γλώξηζκα, θπξίσο, ηελ
έιιεηςε νίθηνπ θαη ιύπεο κπξνζηά ζην δξάκα ησλ θαηαηξεγκέλσλ απηνύ ηνπ θόζκνπ. Ο ξαηζηζηήο
-ζύκθσλα κε ηελ αληίιεςε απηή- είλαη θάπνηνο πνπ ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε ραξαθηεξίδεηαη από
αλαηζζεζία θαη ζηε ρεηξόηεξε από δηάζεζε ζαδηζκνύ πξνο ηνπο «άιινπο».
Παξ' όια απηά. έρσ ηελ εληύπσζε όηη απηνύ ηνπ είδνπο ν ξαηζηζκόο, αλ θαη παξάγεη θνβεξή
βηαηόηεηα, είλαη κάιινλ κεηνςεθνύζα ηάζε ζηηο θνηλσλίεο καο θαη ζε ηειεπηαία αλάιπζε πνιινί
δηαηίζεληαη εθνπζίσο λα ηνλ θαηαδηθάζνπλ θαη λα ηνλ "θαηαγγείινπλ"...
Υπάξρεη, όκσο, έλα άιιν είδνο ξαηζηζκνύ, ν νπνίνο είλαη αξθεηά πην αόξαηνο θαη
«πιεηνςεθώλ». ζα κπνξνύζε λα ηνλ απνθαιέζεη θαλείο θαη σο «ξαηζηζκό ηνπ νίθηνπ».
Απηό ην είδνο ξαηζηζκνύ «εγείξεηαη» θάδε θνξά πνπ δελ κπνξεί λα εληνπίδεη ζην πξόζσπν ηνπ
κεηαλάζηε ηα ζεκάδηα ηεο θαθνκνηξηάο θαη ηεο δπζηπρίαο. Σπρλά ζα ηνλ αθνύζεηε λα θσλάμεη
δπλαηά ή ζησπειά: «Πεο κνπ όηη είζαη θαθνκνίξεο θαη ζα ζ' αγαπήζσ». Ο «άιινο», γη' απηό ην είδνο
ξαηζηζκνύ, πξέπεη λα είλαη πάληα ν «πξνιεηάξηνο», απηόο πνπ παιεύεη γηα «έλα θνκκάηη ςσκί» θαη
ηίπνηε άιιν. Ο ππάθνπνο ζηελ θπξηαξρνύζα εηθόλα πνπ θπθινθνξεί άθζνλα γηα απηόλ ζην
θαληαζηαθό ηεο θνηλσλίαο θαη ζηηο νζόλεο ησλ ΤV.
Ο ξαηζηζκόο απηόο δελ θέξλεη θαη πνιιέο αληηξξήζεηο ζην ζύλζεκα «Τν δηαθνξεηηθό είλαη
ππέξνρν». Γίλεηαη έμαιινο, όκσο, όηαλ «ην δηαθνξεηηθό» αξρίδεη θαη ζπκπεξηθέξεηαη κε πνιύ νηθείν
ηξόπν -«ζαλ λα είλαη ζηνλ ηόπν ηνπ»- θαη δηεθδηθεί ηελ ηζόηεηα. Απηόο ν ξαηζηζκόο δελ εξεζίδεηαη
ηόζν από ηελ αβάζηαρηε «δηαθνξεηηθόηεηα» όζν από ηελ αλππόθνξε «νκνηόηεηα». Γη' απηό, ην
«έξγν» ηνπ έγθεηηαη ζηελ επαλαπξνώζεζε ηνπ «άιινπ» ζηελ ηάμε από ηελ νπνία ηόικεζε θαη
μέθπγε.
Σπρλά, νη απνδέρηεο απηνύ ηνπ ξαηζηζκνύ έρνπλ αθνύζεη ηνλ ςόγν θαη έρνπλ δνθηκάζεη ηνλ
απνθιεηζκό, όρη επεηδή ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ «μέλνη», αιιά επεηδή ηνικνύλ λα νκηινύλ θαη λα
δηεθδηθνύλ ζαλ λα είλαη πην «Γάιινη, από ηνπο Γάιινπο» ή πην «Έιιελεο από ηνπο Έιιελεο»...
Με απηό ην είδνο ξαηζηζκνύ ζπρλά έξρνληαη αληηκέησπνη κεηαλάζηεο ηεο πξώηεο γεληάο, πνπ
έηπρε ή πάιεςαλ λα αλαηξέςνπλ ζηεξεόηππα... Απηνί, όκσο πνπ ίζσο 8α ηε δνθηκάδνπλ ζε
θαζεκεξηλή βάζε ζα είλαη νη κεηαλάζηεο ηεο δεύηεξεο γεληάο. Γηαηί νη κεηαλάζηεο ηεο δεύηεξεο
γεληάο -θαζώο καο δηδάζθεη θαη ε εκπεηξία ζε άιιεο ρώξεο- ό,ηη έρνπλ λα δηεθδηθήζνπλ, λα ράζνπλ
θαη λα θεξδίζνπλ, ζα ην δηεθδηθήζνπλ, ζα ην ράζνπλ θαη ζα ην θεξδίζνπλ ζηελ θνηλσλία, πνύ ήδε
βξίζθνληαη θαη ηε ληώζνπλ δηθηά ηνπο.
Αο πξνιάβεη, ινηπόλ, ε πνιηηηθή ην κέιινλ, αθνύ από ηε ζηάζε ηεο ζα εμαξηεζεί ελ πνιινίο εάλ
απηή ε γεληά ζα «επηιέμεη» ηνλ θνηλνηηζκό, ην γθέην θαη ηε βία ή ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη αλέιημε.
Σχολικό έτος 2015-2016

Πώο κπνξεί, όκσο, λα κηιήζεη θαλείο γηα θνηλσληθή έληαμε, όηαλ ε δεύηεξε γεληά είλαη ηειείσο
απνύζα από ην ζθεπηηθό ησλ ζεζκώλ; Όζνλ αθνξά δε ηελ θνηλσληθή αλέιημε αο γίλεη κηα απιή
δεκνζηνγξαθηθή έξεπλα γηα λα «εληνπηζηεί» πόζνη είλαη νη εξγαζηαθνί ρώξνη ζηνπο νπνίνπο δελ
είλαη δπλαηή ε πξόζβαζε ζε όζνπο δελ έρνπλ ηελ ππεθνόηεηα, ή, γηα ηνλ ίδην ιόγν, επηθξαηεί
κεγάιε αληζόηεηα ζηελ κεηαρείξηζε………..
Μπνξεί ζε θάπνηνπο κηα ηέηνηα ζπδήηεζε λα θαίλεηαη κάιινλ πξόσξε, θαη λα αληηπαξαζέηνπλ
ην επηρείξεκα: «Έρνπκε λα ζθεθηνύκε ηηο ζθνηνύξεο' καο». Σ' απηή ηελ πεξίπησζε δε βξίζθσ πην
θαηάιιειε απάληεζε από απηή ηνπ Τimothy Garton Ash(“Τhe Garbian” 16/ 05/ 2002) : «Μόλν όηαλ
ζα ζηακαηήζνπκε λα ζθεθηόκαζηε ηνπο κεηαλάζηεο σο "εθείλνη", κόλν ηόηε ζα είλαη δπλαηόλ λα
ζθεθηνύκε ζνβαξά ηνλ εαπηό καο».
Γ. Καπιάλη Εθεκ. ΤΑ ΝΕΑ 15 -16 Ινπλίνπ 2002

Δπωηήζειρ
Α. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε 80- 100 ιέμεηο.

Μονάδερ 20

Β1. Με πνηα κέζνδν αλαπηύζζεηαη ε πξώηε παξάγξαθνο ηνπ θεηκέλνπ. ( Σπρλά ... πξνο ηνπο «
άιινπο » ).
Μονάδερ 5
Β2. Να γξάςεηε από έλα ζπλώλπκν γηα θαζεκία από ηηο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ :
έιιεηςε, αληίιεςε, δπζηπρίαο , ζθεθηνύκε, δηεθδηθήζνπλ.

Μονάδερ 5

Β3. Να γξάςεηε από δύν παξάγσγα ( απιά ή ζύλζεηα ) από ην δεύηεξν ζπλζεηηθό ησλ αθνινύζσλ
ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ:
παξάγεη, θαηαγγείινπλ, ζπκπεξηθέξεηαη, πξόζβαζε, αληηπαξαζέηνπλ.
Μονάδερ 10
Β4. Σηα παξαθάησ απνζπάζκαηα ηνπ θεηκέλνπ , αθνύ αλαγλσξίζεηε ην είδνο ηεο ζύληαμεο
(ελεξγεηηθή ή παζεηηθή ) λα ηε κεηαηξέςεηε ζηελ αληίζεηε ηεο. Να δηθαηνινγήζεηε ην είδνο ηεο
ζύληαμεο ζε θάζε κία από ηηο δύν πεξηπηώζεηο,
α) «Απηόο ν ξαηζηζκόο δελ εξεζίδεηαη... "νκνηόηεηα " » ( 5ε § )
β) « Σπρλά ην ξαηζηζκό ηνλ ηαπηίδνπκε ....θόζκνπ » (1ε § )
Μονάδερ 10
Γ. Ο ξαηζηζκόο είλαη έλα αξλεηηθό θνηλσληθό θαηλόκελν , γηαηί θαιιηεξγεί ηε βία θαη θαηαζηξέθεη.
θάζε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο ησλ αλζξώπσλ θαη ζύλζεζεο δηαθνξεηηθώλ ηδεώλ θαη απόςεσλ. Να
αλαπηύμεηε ηηο απόςεηο ζαο γηα ηηο επηπηώζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνύ ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ησλ
αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ ζε έλα άξζξν πνπ ζα δεκνζηεπηεί ζηελ εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ ζαο.
(350- 400 ιέμεηο.)
Μονάδερ 50

Καλή επιηςσία !
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