Ο Επί και ρ ο ς Λόγος
Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας είναι ένα ενημερωτικό φυλλάδιο
για τη νέα τετράτομη σειρά Επίκαιρος Λόγος των Εκδόσεων Σαββάλας.
Η σειρά αυτή αφορά το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και προορίζεται για όλες τις τάξεις του Λυκείου. Φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα
χρηστικό και αποτελεσματικό βοήθημα των μαθητών και των διδασκόντων στην προσπάθειά τους για ολοκληρωμένη προετοιμασία στο
συγκεκριμένο μάθημα.
Στο φυλλάδιο αυτό μπορείτε να κατατοπιστείτε ιδιαίτερα για:
• Τα «δυνατά» σημεία της σειράς...................................... σελ.
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• Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε κάθε τόμο
της σειράς, δοσμένα κατ’ αλφαβητική σειρά.................... σελ.

4-5

• Τις θεματικές ενότητες που διδάσκονται
ειδικότερα στην Α΄ και στη Β΄ Λυκείου........................... σελ.
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• Ένα δείγμα γραφής από την ενότητα
«Γλώσσα – Γλωσσομάθεια»........................................... σελ. 7-16
• Ένα δείγμα γραφής από την ενότητα
«Στερεότυπα/Προκατάληψη – Ρατσισμός»...................... σελ. 17-31

Τα «δυν ατά» ση μ εί α της σειρ ά ς
O Επίκαιρος Λόγος αποτελεί ένα πλήρες βοήθημα για το μάθημα της
Νεοελληνικής Γλώσσας. Σκοπός του είναι να συμβάλει στην καλλιέργεια των γλωσσικών δεξιοτήτων του μαθητή, έτσι ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία σε κάθε εξεταστική διαδικασία. Για τον λόγο αυτό κάθε
θεματική ενότητα της σειράς περιλαμβάνει:
1.	Αναλυτική θεματική προσέγγιση της έννοιας/του φαινομένου που
πραγματεύεται η ενότητα.
2. Προτεινόμενες θεματικές προεκτάσεις.
3.	
Ερμηνεία βασικών λέξεων, όρων, φράσεων που αφορούν το
εκάστοτε θεματικό πεδίο.
4.	Απόψεις, γνώμες, ιδέες επιφανών προσώπων σχετικά με το εκάστοτε θέμα.
5.	
Κείμενα για εξάσκηση, από διάφορες πηγές, τα οποία συνοδεύονται από ασκήσεις ποικίλων τύπων.
6.	
Σχετικό θέμα εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου που έχει δοθεί
στο παρελθόν.
7. Πρόσθετα κείμενα για μελέτη και αυτενέργεια.
8. Προτεινόμενα θέματα παραγωγής γραπτού λόγου.
9. Κριτήρια αξιολόγησης τύπου πανελλαδικών εξετάσεων.
10. Ενδεικτικές απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις.
11. Ευρετήριο θεμάτων.

ΕΥΡ ΕΤ ΗΡ ΙΟ ΘΕ ΜΑΤΩΝ
Αγάπη (τόµος 4)
Άγχος (τόµος 2)
Αεργία (τόµος 1)
Αθλητισµός (τόµος 2)
Αλλοτρίωση (τόµος 3)
Άµιλλα (τόµος 1)
Αµφιβολία (τόµος 1)
Αµφισβήτηση (τόµος 1)
Αναλφαβητισμός (τόµος 3)
Ανεκτικότητα (τόµος 2)
Ανεργία (τόµος 1)
Ανθρώπινα δικαιώµατα (τόµος 2)
Ανθρώπινες σχέσεις (τόµος 4)
Ανθρωπισµός (τόµος 2)
Ανταγωνισµός (τόµος 1)
Αξιοκρατία – Αναξιοκρατία (τόµος 4)
Αξιολόγηση στην εκπαίδευση (τόµος 1)
Αποκέντρωση (τόµος 2)
Αποξένωση/Μοναξιά (τόµος 4)
Αρετή – Ηθική (τόµος 2)
Αστυφιλία/Αστικοποίηση (τόµος 2)
Άτομα με ειδικές ανάγκες (τόµος 2)
Ατοµικισµός (τόµος 3)
Άτοµο και κοινωνία (τόµος 3)
Αυτοκριτική – Αυτογνωσία (τόµος 1)
Βία και εγκληµατικότητα (τόµος 1)
Βιβλίο (τόµος 1)
Βιοηθική (τόµος 3)
Γάμος (τόµος 4)
Γέλιο/Χιούµορ (τόµος 1)
Γενετική µηχανική – Βιοτεχνολογία
(τόµος 3)
Γηρατειά/Τρίτη ηλικία (τόµος 4)
Γλώσσα (τόµος 3)
Γλωσσοµάθεια (τόµος 3)
Γονεϊκοί ρόλοι (τόµος 4)

Γραφειοκρατία (τόµος 4)
Γρήγορος ρυθµός ζωής (τόµος 4)
∆ημογραφικό πρόβλημα (τόµος 4)
∆ηµοκρατία (τόµος 4)
Δημόσια διοίκηση (τόµος 4)
∆ιαδίκτυο (Internet) (τόµος 1)
Διαζύγιο (τόµος 4)
∆ιάλογος (τόµος 3)
∆ιατροφή (τόµος 4)
∆ιαφήµιση (τόµος 2)
∆ιεθνισµός (τόµος 3)
∆ίκαιο/Νόµοι (τόµος 3)
∆ογµατισµός (τόµος 1)
Εθελοντισµός (τόµος 2)
Εθνικισµός (τόµος 3)
Εθνισµός – Εθνική συνείδηση
(τόµος 3)
Ειδίκευση/Εξειδίκευση (τόµος 1)
Ειρήνη (τόµος 1)
Εκπαίδευση (τόµος 3)
Ελευθερία (τόµος 3)
Ελεύθερος χρόνος (τόµος 4)
Ενδυµασία (τόµος 2)
Επάγγελµα (τόµος 1)
Επιστήµη (τόµος 3)
Εργασία (τόµος 1)
Έρωτας (τόµος 4)
Ευρωπαϊκή Ένωση (τόµος 3)
Ευτυχία (τόµος 4)
Θανατική ποινή (τόµος 3)
Θέση της γυναίκας (τόµος 2)
Ιστορική γνώση (τόµος 4)
Κάπνισμα (τόµος 4)
Καταναλωτισµός (τόµος 2)
Κλωνοποίηση (τόµος 3)
Κοινή γνώµη (τόµος 3)

Κοινωνικοί θεσμοί (τόµος 3)
Κοινωνικοποίηση (τόµος 3)
Κόµικς (τόµος 1)
Κοµφορµισµός (τόµος 3)
Κριτική (τόµος 1)
Κριτική σκέψη (τόµος 1)
Λαϊκισµός (τόµος 4)
Μαζοποίηση (τόµος 3)
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (τόµος 1)
Μεσσιανισµός (τόµος 4)
Μεταλλαγμένα τρόφιμα (τόµος 4)
Μετανάστες/Πρόφυγες (τόµος 2)
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
(τόµος 2)
Μιµητισµός (τόµος 4)
Μνηµεία (τόµος 4)
Μόδα (τόµος 2)
Μονογονεϊκότητα (τόµος 4)
Μουσεία (τόµος 4)
Ναρκωτικά (τόµος 2)
Νέες τεχνολογίες (τόµος 3)
Νεότητα – Εφηβεία (τόµος 4)
Ξενοµανία (τόµος 4)
Οικογένεια (τόµος 4)
Οικολογία (τόµος 2)
Ολοκληρωτισµός (τόµος 4)
Ομάδες ομηλίκων (τόµος 4)
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (τόµος
2)
Παγκοσµιοποίηση (τόµος 3)
Παιδεία (τόµος 3)
Παράδοση (τόµος 4)
Παραπληροφόρηση (τόµος 1)
Περιβαλλοντική εκπαίδευση (τόµος 2)
Περιθωριοποίηση (τόµος 3)
Πνευματική μονομέρεια (τόµος 1)

Πνευµατικός άνθρωπος (τόµος 4)
Ποινές (τόµος 3)
Ποιότητα ζωής (τόµος 4)
Πόλεµος (τόµος 1)
Πολιτική απάθεια (τόµος 4)
Πολιτική – Πολιτικοί (τόµος 4)
Πολίτης – Πολιτικοποίηση (τόµος 4)
Πολιτισµός (τόµος 4)
Πρόοδος (τόµος 4)
Προπαγάνδα (τόµος 1)
Πρόσωπο και προσωπείο (τόµος 3)
Πρότυπα – Είδωλα (τόµος 4)
Πυρηνική ενέργεια (τόµος 2)
Ρατσισµός (τόµος 2)
Reality shows (τόµος 1)
Στερεότυπα/Προκατάληψη (τόµος 2)
Συντήρηση/Συντηρητισμός (τόµος 4)
Τέχνη (τόµος 4)
Τεχνοκρατικό πνεύμα (τόµος 3)
Τεχνολογία (τόµος 3)
Τηλεργασία (τόµος 1)
Τουρισµός (τόµος 2)
Τροµοκρατία (τόµος 1)
Τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα
(τόµος 4)
Τυχερά παιχνίδια (τόµος 4)
Τύχη (τόµος 4)
Υγεία (τόµος 4)
Υποσιτισμός (τόµος 4)
Φανατισµός (τόµος 1)
Φιλία (τόµος 4)
Φύση/Φυσικό περιβάλλον (τόµος 2)
Φυσιογνωµία του Νεοέλληνα
(τόµος 4)
Χάσµα των γενεών (τόµος 4)
Ψυχαγωγία (τόµος 4)

Ενότη τες π ο υ διδάσ κο ν ται στην Α΄ κα ι στη Β΄ Λυκε ί ου
Όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στο Ευρετήριο Θεμάτων αφορούν τον μαθητή
της Γ΄ Λυκείου και αποτελούν πιθανό αντικείμενο εξέτασης στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι θεματικές ενότητες που διδάσκονται στην Α΄ και στη Β΄ τάξη, καθώς και ο
τόμος στον οποίο αναλύεται η καθεμιά, σημειώνονται παρακάτω.
✓ Στην Α΄ Λυκείου εξετάζονται τα ακόλουθα θέματα:
• Γέλιο/Χιούμορ (τόμος 1)
• Ενδυμασία – Μόδα (τόμος 2)
• Γλώσσα – Γλωσσομάθεια (τόμος 3)
• Αναλφαβητισμός (τόμος 3)
• Διάλογος (τόμος 3)
• Νεότητα – Εφηβεία (τόμος 4)
• Γηρατειά/Τρίτη ηλικία (τόμος 4)
• Χάσμα των γενεών (τόμος 4)
• Ανθρώπινες σχέσεις (τόμος 4)
• Πρότυπα – Είδωλα (τόμος 4)
• Ελεύθερος χρόνος – Ψυχαγωγία (τόμος 4)
✓ Στη Β΄ Λυκείου εξετάζονται τα ακόλουθα θέματα:
• Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης – Παραπληροφόρηση – Reality shows (τόμος 1)
• Προπαγάνδα (τόμος 1)
• Διαδίκτυο (τόμος 1)
• Βιβλίο (τόμος 1)
• Κόμικς (τόμος 1)
• Εργασία – Επάγγελμα (τόμος 1)
• Ανεργία – Αεργία (τόμος 1)
• Ειδίκευση/Εξειδίκευση (τόμος 1)
• Κριτική – Αυτοκριτική (τόμος 1)
• Στερεότυπα/Προκατάληψη – Ρατσισμός (τόμος 2)
• Μετανάστες/Πρόσφυγες (τόμος 2)
• Κοινή γνώμη (τόμος 3)
• Τέχνη (τόμος 4)
• Ελεύθερος χρόνος – Ψυχαγωγία – Γρήγορος ρυθμός ζωής (τόμος 4)

.....................................................

..............................................................................................

..............................................................................................................................
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γοντες, όπως η προσωπικότητα του ατόµου, η οικονοµική του κατάσταση, το κοινωνικό περιβάλλον κ.λπ.

∆ιάκριση στερεοτύπων-προκατάληψης
Στερεότυπα και προκατάληψη είναι άµεσα
συνδεδεµένα· ωστόσο δεν ταυτίζονται.
Τα στερεότυπα αποτελούν τη βάση των προκαταλήψεων. Οι προκαταλήψεις, για παράδειγµα, οι οποίες σχετίζονται µε το χρώµα
του δέρµατος απορρέουν από το στερεότυπο
ότι «η λευκή φυλή είναι ανώτερη». Μια ακόµα
διαφορά είναι πως τα στερεότυπα δηµιουργούνται και επιβάλλονται, κατά κάποιον τρόπο, από την ίδια την κοινωνία, ενώ στις προκαταλήψεις δεν υπεισέρχεται πάντα το στοιχείο της επιβολής· αντίθετα, πολλές φορές είναι κυρίως θέµα ατοµικής αποδοχής.

Βασικά γνωρίσµατα στερεοτύπων και προκαταλήψεων

∆ιάκριση προκατάληψηςµεροληψίας
Συχνά στον καθηµερινό λόγο οι δύο έννοιες συγχέονται, ενώ στην πραγµατικότητα διαφέρουν. Η προκατάληψη αποτελεί
κατά κανόνα αρνητική στάση που δεν στηρίζεται σε λογική βάση ούτε σε συνειδητή
επιλογή. Αντίθετα, η µεροληψία αποτελεί
στάση που µπορεί να είναι ευνοϊκή ή δυσµενής για κάποιον στην οποία επενεργεί
και η κρίση, πρόκειται δηλαδή για σκόπιµη,
µεθοδευµένη υποστήριξη ή υπονόµευση.
Για παράδειγµα, ένας διαιτητής ποδοσφαιρικού αγώνα που ευνοεί µε τις αποφάσεις
του τη µια οµάδα λέµε ότι µεροληπτεί υπέρ
της οµάδας αυτής, ενώ κάποιος που στη
διένεξη ενός ντόπιου µε έναν αλλοδαπό
παίρνει αυτόµατα το µέρος του ντόπιου,
χωρίς σαφή γνώση και εξέταση των γεγονότων, λέµε ότι είναι προκατειληµµένος
απέναντι στον αλλοδαπό.

Γνωρίσµατα στερεοτύπων
• Υπεραπλούστευση (π.χ. κοινωνικά καταξιωµένος είναι ο οικονοµικά επιτυχηµένος).
• Αυθαίρετη γενίκευση (π.χ. οι αλλοδαποί
είναι εγκληµατίες).
• Υπερβολή.
• Απουσία λογικής βάσης.
• Αξιωµατικός χαρακτήρας (πεποίθηση που θεωρείται αδιαµφισβήτητη αλήθεια και γίνεται αποδεκτή χωρίς αµφιβολίες και κριτική εξέταση).
• Σταθερότητα (τα στερεότυπα είναι παγιωµένες αντιλήψεις που αναπαράγονται από την
ίδια την κοινωνία και δύσκολα αλλάζουν, ακόµα κι αν παρουσιαστούν στοιχεία που
αποδεικνύουν πως είναι εσφαλµένες).
..............................................................................................................................
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΛΟΓΟΣ

Ρατσισµός και ξενοφοβία
∆εν θα πρέπει να συγχέουµε τον ρατσισµό µε την ξενοφοβία. Η ξενοφοβία δηλώνει την καχυποψία, τον φόβο απέναντι στον ξένο, που µπορεί να φτάσει στην έντονη αντιπάθεια ή και
στην αποστροφή γι’ αυτόν. ∆εν εκδηλώνεται όµως βίαια. Αντίθετα, ο ρατσισµός είναι ενεργητική στάση και εκδηλώνεται µε διακρίσεις και άσκηση βίας. Ωστόσο η ξενοφοβία, αν δεν
προσεχθεί, µπορεί να αποτελέσει καλό αγωγό του ρατσισµού, ένα προκαταρκτικό στάδιό
του.

Σύντοµη ιστορική αναδροµή
Ως φαινόµενο ο ρατσισµός δεν είναι κάτι καινούριο. Εµφανίζεται σε διάφορες κοινωνίες
του παρελθόντος µε ποικίλες µορφές,
χωρίς ωστόσο να έχει λάβει µια συΑπόψεις στοχαστών του 18ου-19ου αι.
γκεκριµένη θεωρητική έκφραση. Ραγια την κατωτερότητα των µαύρων
τσιστική, για παράδειγµα, ήταν η πραΒολταίρος, αντικληρικιστής συγγραφέας, υπερασπικτική των Σπαρτιατών στην αρχαία
στής της ανεκτικότητας και της λογικής: «Οι µαύροι
Ελλάδα να πετούν τα ανάπηρα και καείναι κατώτεροι από τους Ευρωπαίους αλλά ανώτεχεκτικά παιδιά στον Καιάδα, ενώ αρροι από τους πιθήκους».
χαιότατη και διαδεδοµένη σε διάφοΚάρολος Λινναίος, θεµελιωτής της συστηµατικής βοτανικής και ζωολογίας: «Ο µαύρος είναι ένα ον περιρους πολιτισµούς είναι και η αντίληψη
πλανώµενο, οκνηρό, ανέµελο, νωθρό, µε ακόλαστα
για τη φυσική κατωτερότητα των γυέθιµα».
ναικών. Στη ρωµαϊκή αρχαιότητα οι
Ντέιβιντ
Χιουµ, ειδήµονας της ανθρώπινης νοηµοσύδούλοι αντιµετωπίζονταν ως πράγνης: «Ο µαύρος µπορεί να αναπτύξει κάποιες χαραµατα (res). Κατά τον Μεσαίωνα, επίκτηριστικές ανθρώπινες ικανότητες όπως ο παπαγάσης, εµφανίστηκαν ρατσιστικές απόλος καταφέρνει να πει ορισµένες λέξεις». […]
ψεις σε βάρος των Εβραίων, καθώς
Σερ Φράνσις Γκάλτον, πατέρας της ευγονικής, της επιχριστιανοί ηγεµόνες θέλησαν να οιστηµονικής µεθόδου για την παρεµπόδιση της εξάκειοποιηθούν τον πλούτο των Εβραίπλωσης των ανίκανων: «Όπως οι κροκόδειλοι δε θα
µπορέσουν
ποτέ να γίνουν γαζέλες, έτσι και οι µαύων τραπεζιτών.
ροι
δε
θα
µπορέσουν
ποτέ να γίνουν µέλη της µεσαίΚατά τους νεότερους χρόνους,
ας τάξης».
ωστόσο, ο ρατσισµός αρχίζει να αΛουί Αγκασίζ, διαπρεπής φυσιοδίφης: «Ο εγκέφαλος
ποκτά συγκεκριµένη θεωρητική έκενός ενήλικου µαύρου αντιστοιχεί µε τον εγκέφαλο
φραση και πρακτική. Κατά τον 16ο αι.
ενός λευκού εµβρύου εφτά µηνών· η ανάπτυξη του
οι αποικιοκράτες καλλιέργησαν την
εγκεφάλου σταµατάει επειδή το κρανίο των µαύρων
ιδέα της φυσικής κατωτερότητας των
κλείνει πολύ νωρίτερα από το κρανίο των λευκών».
ιθαγενών, προκειµένου να νοµιµοΕντουάρντο Γκαλεάνο, Ένας κόσµος ανάποδα
ποιήσουν την εκµετάλλευση του φυ-
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σικού πλούτου των αποικιών και την υποδούΌταν γεννιέµαι, είµαι µαύρος
λωση ή εξόντωση των κατοίκων τους. Κατά
Όταν µεγαλώνω, είµαι µαύρος
τον 19ο αι. ο Γάλλος κόµης Ζοζέφ-Αρτύρ ντε
Όταν κάθοµαι στον ήλιο, είµαι µαύρος
Γκοµπινώ στο έργο του ∆οκίµιο για την ανισότηΌταν φοβάµαι, είµαι µαύρος
τα των ανθρώπινων φυλών υποστήριξε την ανωΌταν αρρωσταίνω, είµαι µαύρος
τερότητα της λευκής φυλής και µεταξύ των λευΚι όταν πεθαίνω, ακόµα είµαι µαύρος
κών της Αρίας φυλής και θεωρείται από τους
Κι εσύ, λευκέ άνθρωπε
θεµελιωτές της ρατσιστικής σκέψης. Τον ακοΌταν γεννιέσαι, είσαι ροζ
λούθησε ο ένθερµος οπαδός του Χιούστον
Όταν µεγαλώνεις, γίνεσαι λευκός
Στιούαρτ Τσάµπερλαιν, θαυµαστής των ΓερΌταν κάθεσαι στον ήλιο, γίνεσαι κόκκινος
µανών, ο οποίος έζησε το µεγαλύτερο µέρος
Όταν κρυώνεις, γίνεσαι µπλε
της ζωής του στη Γερµανία και ταύτισε την
Όταν φοβάσαι, γίνεσαι κίτρινος
Αρία φυλή µε τους Γερµανούς. Οι απόψεις τόΌταν αρρωσταίνεις, γίνεσαι πράσινος
σο του Γκοµπινώ όσο και του Τσάµπερλαιν
Κι όταν πεθαίνεις, γίνεσαι γκρι
επηρέασαν βαθιά, κατά τα λεγόµενα και του
Και αποκαλείς εµένα έγχρωµο;
ίδιου του Χίτλερ, τις ρατσιστικές θεωρίες των
Ποίηµα που προτάθηκε από τα Ηνωµένα Έθνη
Γερµανών Ναζί, που εκφράστηκαν µε απάνως το καλύτερο ποίηµα του 2006,
θρωπη σκληρότητα και οδήγησαν σε θηριωγραµµένο από ένα παιδί από την Αφρική
δίες. Οι ρατσιστικές θεωρίες αποτέλεσαν τη
βάση και για τις διακρίσεις κατά των µαύρων
στις ΗΠΑ αλλά και για το νοτιοαφρικανικό καθεστώς του Απαρτχάιντ.
Καθώς οι φυλετικές θεωρίες καταρρίφθηκαν επιστηµονικά και αποδείχθηκε πως στερούνται οποιασδήποτε επιστηµονικής τεκµηρίωσης, στις µέρες µας το φαινόµενο του ρατσισµού εµφανίζεται συνήθως µε τη µορφή του εθνικού, πολιτισµικού ή κοινωνικού ρατσισµού.

Μορφές ρατσισµού
Οι κυριότερες µορφές που µπορεί να λάβει ο ρατσισµός είναι:
• ο φυλετικός (βιολογικός) ρατσισµός, που διαχωρίζει τους ανθρώπους βάσει των φυλετικών χαρακτηριστικών τους (π.χ. χρώµα του δέρµατος, κατατοµή προσώπου κ.λπ.),
τα οποία υποτίθεται ότι αντιστοιχούν σε πνευµατικές και ηθικές ιδιότητες, οπότε κατ’ αυτόν τον τρόπο αποκτούν χαρακτήρα φυσικού γνωρίσµατος. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν ο αντισηµιτισµός στη ναζιστική Γερµανία, οι διακρίσεις σε βάρος των
Αφροαµερικανών και των Ινδιάνων στις ΗΠΑ, το καθεστώς του Απαρτχάιντ στη Νότια
Αφρική.
• ο εθνικός ρατσισµός: η αντίληψη πως ένα έθνος είναι ανώτερο από τα άλλα (σοβινισµός, εθνικισµός).
• ο πολιτισµικός ρατσισµός: η αντίληψη της ανωτερότητας των προηγµένων δυτικών
κοινωνιών έναντι των αναπτυσσόµενων του Τρίτου Κόσµου.
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• ο θρησκευτικός ρατσισµός: η αντίληψη πως µια θρησκεία είναι η µόνη αληθινή και
πρέπει να επικρατήσει έναντι των άλλων. Παραδείγµατα θρησκευτικού ρατσισµού
αποτελούν οι διωγµοί των χριστιανών από τους Ρωµαίους, η µισαλλοδοξία χριστιανών εναντίον των εθνικών ή των αιρετικών, οι ιεροί πόλεµοι για την εξάπλωση του
Ισλάµ κ.ά.
• ο κοινωνικός ρατσισµός: η απαξιωτική, περιφρονητική στάση απέναντι σε ανθρώπινες οµάδες βάσει κάποιων προσωπικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών, όπως το φύλο (σεξισµός), η σωµατική, ψυχική ή διανοητική κατάσταση κάποιου, η σεξουαλική
προτίµηση, η κοινωνική τάξη, η οικονοµική κατάσταση, το επάγγελµα, ο τόπος διαµονής κ.λπ.

Μορφές εκδήλωσης της ρατσιστικής συµπεριφοράς
Η ρατσιστική συµπεριφορά εκδηλώνεται µε διάφορες µορφές:
• Χλευασµός και υποτιµητική στάση.
• Ύπαρξη ανισοτήτων και διακρίσεων στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην υγεία, στη δικαιοσύνη κ.λπ.
• Αποκλεισµός από διάφορους τοµείς της κοινωνικής ζωής.
• Επιθετικότητα, άσκηση φυσικής ή ψυχολογικής βίας, που µπορεί να φτάσει ακόµα και
στον φόνο.
• Καταστροφή περιουσιακών στοιχείων.
• Γενοκτονία (συστηµατική και ολοκληρωτική
εξόντωση φυλής ή έθνους) και εθνοκάθαρση
(επιχειρήσεις εθνικής εκκαθάρισης, προκειµένου να επιτευχθεί η εθνική καθαρότητα του
πληθυσµού µιας περιοχής).

To 1986, ένας Μεξικανός βουλευτής επισκέφτηκε τη φυλακή του Cerro Hueco στην επαρχία Τσιάπας. Εκεί συνάντησε έναν Ινδιάνο τζότζιλ [λαός των Μάγια] που είχε αποκεφαλίσει τον πατέρα του και είχε καταδικαστεί σε
τριάντα χρόνια κάθειρξη. Ωστόσο ο βουλευτής ανακάλυψε ότι ο εκλιπών πατέρας ερχόταν
κάθε µεσηµέρι και έφερνε τορτίγιες και φασόλια στο φυλακισµένο γιο του.
Αυτός ο κρατούµενος τζότζιλ είχε ανακριθεί και δικαστεί στην καστιλιάνικη γλώσσα,
την οποία ο ίδιος καταλάβαινε λίγο έως καθόλου και µε τη βοήθεια ενός καλού ξυλοδαρµού είχε οµολογήσει ότι αυτός ήταν ο αυτουργός µιας πράξης που καλείται πατροκτονία.
Εντουάρντο Γκαλεάνο, Ένας κόσµος ανάποδα

Τα αίτια του ρατσισµού
Τα αίτια για την εµφάνιση του ρατσισµού θα µπορούσαν να ταξινοµηθούν σε τέσσερις κατηγορίες: πνευµατικά, κοινωνικά, οικονοµικά-πολιτικά και ψυχολογικά. Ειδικότερα:
Πνευµατικά αίτια
• Το χαµηλό πνευµατικό επίπεδο. ∆εν πρέπει να ταυτίζεται αποκλειστικά µε τη χαµηλή τυπική µόρφωση, αλλά αφορά την ευρύτερη πνευµατική και ηθική καλλιέργεια.
..............................................................................................................................
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τα είναι η αρµονία µέσα στη διαφορά. ∆εν είναι µόνο υποχρέωση ηθικού χαρακτήρα, αλλά
και πολιτική και νοµική απαίτηση. Η ανεκτικότητα είναι αρετή που καθιστά δυνατή την ειρήνη
και συµβάλλει στην αντικατάσταση του πολιτισµού του πολέµου από έναν ειρηνικό πολιτισµό.
2. Η ανεκτικότητα δεν είναι ούτε παραχώρηση ούτε συγκατάβαση ούτε ενδοτικότητα. Η
ανεκτικότητα είναι πάνω απ’ όλα ενεργητική στάση που βασίζεται στην αναγνώριση των γενικών δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών του άλλου. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η επίκληση της ανεκτικότητας για να δικαιολογηθούν προσβολές αυτών των θεµελιωδών αξιών. Η ανεκτικότητα πρέπει να ασκείται από άτοµα, οµάδες και κράτη.
3. Η ανεκτικότητα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος των δικαιωµάτων του ανθρώπου, της πολυφωνίας (µεταξύ άλλων και της πολιτιστικής πολυφωνίας), της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου. Συνεπάγεται την απόρριψη του δογµατισµού και του απολυταρχισµού και επιβεβαιώνει
τους κανόνες που περιλαµβάνονται στις διεθνείς πράξεις για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.
4. Σύµφωνα µε την αρχή του σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου, η άσκηση της ανεκτικότητας δεν είναι ανοχή της κοινωνικής αδικίας ούτε παραίτηση από προσωπικές πεποιθήσεις. Η άσκηση της ανεκτικότητας σηµαίνει ότι ο καθένας/η καθεµία δικαιούται να επιλέξει ελεύθερα τις πεποιθήσεις του/της και δέχεται ότι ο άλλος/η άλλη έχει την ίδια ελευθερία. Σηµαίνει αποδοχή του γεγονότος ότι τα ανθρώπινα όντα, που χαρακτηρίζονται εκ φύσεως
από ποικιλία στην εξωτερική τους εµφάνιση, την κατάσταση, τους τρόπους έκφρασης, τις συµπεριφορές και τις αξίες τους, έχουν το δικαίωµα να ζήσουν ειρηνικά και να είναι αυτό που είναι. Σηµαίνει επίσης ότι κανένας δεν πρέπει να επιβάλλει τις απόψεις του στον άλλο. […]

Άτοµα µε ειδικές ανάγκες
Προσδιορισµός του όρου Ο όρος «άτοµα µε ειδικές ανάγκες» (ΑΜΕΑ) αναφέρεται
στα άτοµα µε οποιασδήποτε σοβαρότητας µειονεξίες, που οφείλονται σε σωµατικές βλάβες (συµπεριλαµβανοµένων και των αισθητηριακών), σε νοητικές ή ψυχικές διαταραχές
και οι οποίες περιορίζουν ή καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση δραστηριότητας ή λειτουργίας που θεωρείται φυσιολογική για έναν άνθρωπο, µε αποτέλεσµα τη δυσκολία προσαρµογής στα κοινωνικά δεδοµένα και την περιορισµένη συµµετοχή στην κοινωνική ζωή. Οι
µειονεξίες αυτές µπορούν να υπάρχουν εκ γενετής ή να εµφανιστούν στη διάρκεια της ζωής κάποιου (π.χ. από ατύχηµα ή εξαιτίας κάποιας ασθένειας).
(Βλ. σχετικά και στο ∆ιαβάστε ακόµα… το κείµενο «Ένας, κάπως διαφορετικός, ορισµός των ατόµων µε ειδικές ανάγκες», σελ. 180.)

Παλαιότερα στη στάση της κοινωνίας απέναντι στα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες ήταν πολύ έντονο το στοιχείο της προκατάληψης και του ρατσισµού, ιδιαίτερα µάλιστα για τα άτοµα µε νοητική υστέρηση, ενώ η πολιτεία δεν έδινε ιδιαίτερη σηµασία στο θέµα της οµαλής κοινωνικής
τους ένταξης και της επαγγελµατικής τους αποκατάστασης.
..............................................................................................................................
Η στάση της κοινωνίας
απέναντι στα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες
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ΑΠΟΨΕΙΣ – ΓΝΩΜΕΣ – Ι∆ΕΕΣ
 ∆εν κατάλαβα ποτέ τη διαφορά του λευκού από τον µαύρο. Το αίµα όλων είναι κόκκινο.
Μάικλ Τζόρνταν (Αµερικανός παλαίµαχος καλαθοσφαιριστής)

 Έχω ένα όνειρο: Μια µέρα τα παιδιά µου θα ζουν σε αυτό το έθνος χωρίς να τα κρίνουν από
το χρώµα του δέρµατός τους, αλλά από την ποιότητα του χαρακτήρα τους.
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ (Αµερικανός ιερέας, µεγάλος µαχητής κατά του ρατσισµού,
βραβευµένος µε το Νόµπελ Ειρήνης το 1964, δολοφονήθηκε το 1968)

 ∆ηµοκρατία και ρατσισµός, σε όλες τους τις εκδηλώσεις, βρίσκονται σε αντίθεση για δύο
τουλάχιστον λόγους: Πρώτον, η ∆ηµοκρατία θεµελιώνεται πάνω σε οικουµενικές αξίες,
όπως η ελευθερία, η δικαιοσύνη, ο σεβασµός των άλλων, η ανοχή και, πάνω απ’ όλα, η µη
βία. Ο ρατσισµός είναι αντιφιλελεύθερος, αντιεξισωτικός, µη ανεκτικός και, στις ακραίες
περιπτώσεις, βίαιος. ∆εύτερον, η ∆ηµοκρατία τείνει να ενσωµατώνει κι εκείνους που βρίσκονται απέξω. Ο ρατσισµός τείνει στον αποκλεισµό. Τείνει –αν είναι δυνατόν– να αποκλείει ακόµη και τους ήδη ενσωµατωµένους.
Νορµπέρτο Μπόµπιο (Ιταλός φιλόσοφος, 1909-2004)

 Ο συλλογικός φόβος διεγείρει το αγελαίο ένστικτο, που γίνεται βίαιο προς εκείνους που δεν
θεωρούνται µέλη της αγέλης.
Μπέρτραντ Ράσελ (Βρετανός µαθηµατικός και φιλόσοφος, 1872-1970)

 Αν ο Χριστός σας είναι Εβραίος, το αυτοκίνητό σας ιαπωνικό, η πίτσα που τρώτε ιταλική, η
δηµοκρατία σας ελληνική, οι αριθµοί σας αραβικοί, τα γράµµατά σας λατινικά, τότε γιατί ο
γείτονάς σας είναι ξένος;
∆ιαφηµιστική εκστρατεία Γερµανών αστυνόµων, για να κάµψουν
το ρατσιστικό µένος ακροδεξιών

 Οι προκαταλήψεις είναι τόσο βαθιά ριζωµένες, ώστε ποτέ δεν τις βλέπουµε ως προκαταλήψεις, αλλά τις ονοµάζουµε «κοινό νου».
Τζορτζ Μπέρναρντ Σο (Ιρλανδός θεατρικός συγγραφέας, 1856-1950)

..............................................................................................................................
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∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ…
Ο πολιτισµός είναι παγκόσµια δηµιουργία
Ο τυπικός σηµερινός Αµερικανός πολίτης σηκώνεται από το κρεβάτι του, που είναι φτιαγµένο πάνω σε ένα µοντέλο που προέρχεται από την Εγγύς Ανατολή και τροποποιήθηκε στη Β. Ευρώπη,
πριν µεταφερθεί στην Αµερική. Πετάει τις κουβέρτες, που είναι από βαµβάκι εγκλιµατισµένο στην
Ινδία ή από λινό εγκλιµατισµένο στην Εγγύς Ανατολή ή από µετάξι που η χρήση του ανακαλύφθηκε στην Κίνα. Όλα αυτά τα υλικά χρησιµοποιήθηκαν µε τεχνική επεξεργασία που επινοήθηκε
στην Εγγύς Ανατολή. Φοράει τα µοκασίνια του, που εφευρέθηκαν από τους Ινδιάνους των Ανατολικών ∆ασών, και πηγαίνει στο µπάνιο, που οι εγκαταστάσεις του είναι ένα κράµα ευρωπαϊκών
και αµερικανικών εφευρέσεων. Βγάζει την πιτζάµα του, ένα ένδυµα που εφευρέθηκε από τους αρχαίους Γαλάτες. Κατόπιν ξυρίζεται, εκτελεί δηλαδή µια µαζοχιστική ιεροτελεστία που φαίνεται να
προέρχεται από τη Σουµερία ή από την αρχαία Αίγυπτο. […]
Πηγαίνοντας για πρόγευµα, σταµατάει να αγοράσει µια εφηµερίδα πληρώνοντας µε νοµίσµατα, που είναι µια αρχαία εφεύρεση της Λυδίας. Στο εστιατόριο βρίσκεται απέναντι σε µια ολόκληρη σειρά δανεισµένων στοιχείων. Το πιάτο του είναι ένα είδος αγγειοπλαστικής που εφευρέθηκε
στην Κίνα. Το µαχαίρι του είναι από ατσάλι, ένα µεταλλικό κράµα που πρωτοφτιάχτηκε στη Ν. Ινδία, το πιρούνι του µια µεσαιωνική ιταλική εφεύρεση και το κουτάλι του παράγωγο ενός ρωµαϊκού προτύπου. Αρχίζει το πρόγευµά του µε πορτοκάλι από την ανατολική Μεσόγειο, µηλοπέπονο
από την Περσία ή µε ένα κοµµάτι αφρικανικού καρπουζιού. Έπειτα παίρνει τον καφέ του, προϊόν
από ένα φυτό της Αβησσυνίας, µε κρέµα και ζάχαρη. Η εξηµέρωση της αγελάδας και το άρµεγµά
της ξεκίνησαν από την Εγγύς Ανατολή, ενώ η ζάχαρη ανακαλύφτηκε στην Ινδία. […]
Όταν ο φίλος µας έχει τελειώσει το φαγητό του, κάθεται αναπαυτικά στην καρέκλα του για να καπνίσει, που είναι µια ινδιανοαµερικανική συνήθεια, για να απολαύσει καπνίζοντας το προϊόν ενός
φυτού που εγκλιµατίστηκε στη Βραζιλία ή για να απολαύσει την πίπα του, που προέρχεται από τους
Ινδιάνους της Βιρτζίνιας, ή το τσιγάρο του, που προέρχεται από το Μεξικό. Αν απορροφάται µε τις
περιγραφές των ξένων προβληµάτων –κι αν είναι ένας καλός συντηρητικός πολίτης–, ευχαριστεί µια
εβραϊκή θεότητα στην ινδοευρωπαϊκή γλώσσα για το ότι γεννήθηκε 100% γνήσιος Αµερικανός!
Από κείµενο του Ραλφ Λίντον
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[Ο ρατσισµός ακρωτηριάζει τον ανθρώπινο πολιτισµό]
Ο ρατσισµός αναγνωρίζει µόνο ό,τι επιβεβαιώνει τις προκαταλήψεις του. Έχει αποδειχθεί ότι η
αφρικανική τέχνη υπήρξε πρωταρχική πηγή έµπνευσης για τους πιο διάσηµους ζωγράφους και
γλύπτες του εικοστού αιώνα και, µάλιστα, πολλές φορές υπήρξε αντικείµενο ξεδιάντροπης ιδιοποίησης. ∆ε χωράει αµφιβολία ότι οι µουσικοί ρυθµοί αφρικανικής προέλευσης έχουν σώσει τον
κόσµο από βέβαιο θάνατο λόγω κατάθλιψης ή πλήξης. Τι θα ήµαστε χωρίς τη µουσική που ήρθε
από την Αφρική και δηµιούργησε µια νέα µαγεία στη Βραζιλία, στις Ηνωµένες Πολιτείες και στις
ακτές της Καραϊβικής; […]
Στην αµερικανική ήπειρο ο πραγµατικός πολιτισµός είναι παιδί πολλών µανάδων. Η πολλαπλή ταυτότητά µας αποκτά τη δηµιουργική ζωντάνια της µέσα από τη γόνιµη αντίφαση των µερών
που την απαρτίζουν. Έχουµε όµως εκπαιδευτεί έτσι, ώστε να µην το καταλαβαίνουµε. Ο ρατσισµός, µε τους ακρωτηριασµούς που επιβάλλει, εµποδίζει την ανθρώπινη µοίρα να ακτινοβολήσει
ελεύθερα όλα της τα χρώµατα. Η Αµερική πάσχει από ρατσισµό· από το βορρά µέχρι το νότο είναι εντελώς τυφλή. Σχολείο για τους Λατινοαµερικανούς της γενιάς µου ήταν το Χόλιγουντ. Οι Ινδιάνοι ήταν κάτι τύποι µε βλοσυρό και βαµµένο πρόσωπο, που φορούσαν φτερά και ήταν ζαβλακωµένοι από τους πολλούς γύρους γύρω από τις ταξιδιωτικές άµαξες. Για την Αφρική το µόνο που
ξέραµε ήταν όσα µας µάθαινε ο καθηγητής Ταρζάν, επινόηµα ενός µυθιστοριογράφου που δεν είχε πάει στην Αφρική ποτέ.
Ο πολιτισµός µη ευρωπαϊκής προέλευσης δεν είναι πολιτισµός αλλά µια απλοϊκή αφέλεια, που
όµως είναι πάρα πολύ χρήσιµη διότι αποδεικνύει την ανικανότητα των κατώτερων φυλών, προσελκύει τουρίστες και δίνει µια νότα παράδοσης στις σχολικές και τις εθνικές γιορτές. Εντούτοις στην
πραγµατικότητα οι ινδιάνικες ρίζες ή οι αφρικανικές ρίζες και σε ορισµένες χώρες και οι δύο µαζί ανθίζουν µε την ίδια δύναµη που ανθίζουν και οι ευρωπαϊκές ρίζες στους κήπους ενός πολιτισµικού
µωσαϊκού. Οφθαλµοφανείς οι έξοχοι καρποί τους στις καλές τέχνες αλλά και στις τέχνες που υποτιµητικά καλούνται χειροτεχνίες, στους πολιτισµούς που ανάγονται σε φολκλόρ και στις θρησκείες
που παραγνωρίζονται σαν δεισιδαιµονίες. Αυτές οι ρίζες, άγνωστες αλλά καθόλου απλοϊκές, τρέφουν την καθηµερινή ζωή των ανθρώπων, παρότι πολύ συχνά ο άνθρωπος δεν το γνωρίζει ή προτιµάει να µην το ξέρει. Αυτές οι ρίζες είναι ζωντανές µέσα στις γλώσσες, που κάθε µέρα αποκαλύπτουν
τι είµαστε µέσω όσων λέµε και όσων αποσιωπούµε, υπάρχουν στον τρόπο µε τον οποίο τρώµε και
µαγειρεύουµε αυτό που τρώµε, στις µελωδίες που µας κάνουν να χορεύουµε, στα παιχνίδια που παίζουµε και στις χίλιες δυο τελετουργίες, µυστικές ή όχι, που µας βοηθάνε να ζούµε.
Εντουάρντο Γκαλεάνο, Ένας κόσµος ανάποδα, εκδ. Στάχυ
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