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ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ Β’ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ο ρατσισμός στην Ευρώπη

Εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στο πεδίο ανάδυσης της Ευρώπης κατά τους
Νέους χρόνους, όπου εμφανίζονται αργόσυρτες διαδοχικές εμπειρίες αμφίδρομων
μεταναστεύσεων, όταν δηλαδή η γηραιά ήπειρος δέχεται και στέλνει διαρκώς κύματα
μεταναστών «κατά βίου και γης ζήτησιν». Από τα μέσα περίπου τον 19ου αιώνα
καταγράφεται η υψηλότερη μεταναστευτική ροή (Β. και Ν. Αμερική, Αυστραλία, Ν.
Αφρική), ενώ στον αιώνα που έδυσε και ιδίως μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και
την εδραίωση του «ψυχρού πολέμου» ανάμεσα στο δυτικό και το ανατολικό μέρος της
Ευρώπης, επικράτησε στο μεν πρώτο η ελεγχόμενη μετανάστευση (ως το 1970) και στο
δεύτερο η πλήρης απαγόρευση των μετακινήσεων.
Μόλις πρόσφατα αναζωπυρώθηκε η συζήτηση για την ανάγκη ενός νέου κύματος μεταναστών στις χώρες της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς για να
διατηρηθεί ο ενεργός πληθυσμός και το εργατικό της δυναμικό (με έμφαση στις
-χαμηλότερες βαθμίδες») σταθεροποιημένο ως το 2050 (ως πρώτη δόση θεωρούνται οι
τετρακόσιες περίπου χιλιάδες που μετακινήθηκαν από τις όμορες χώρες της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης).
Σε κάθε περίπτωση το τοπίο μετά το 1989 έχει ριζικά τροποποιηθεί, με την
αθρόα είσοδο οικονομικών και πολιτικών προσφύγων που ωθήθηκαν στον ξεριζωμό
και την περιπλάνηση λόγω της πτώσης των καθεστώτων του «υπαρκτού σοσιαλισμού»,
της δημιουργίας νέων εθνικών κρατών, των «εθνοκαθάρσεων», των τοπικών πολέμων
και της περαιτέρω εξαθλίωσης του «τρίτον κόσμον». Ακόμη και στη χώρα μας οι

πρόσφατοι μετανάστες αποτελούν το 5% του συνολικού πληθυσμού, το 9% του
ενεργού και το 20% της μισθωτής εργασίας.
Με αυτά τα «δεδομένα» πώς αντιμετωπίζεται ο «ξένος» των ημερών μας; Δεν
είναι παράδοξο ότι στις δημοσκοπήσεις που πραγματοποιούνται εμφανίζονται υψηλά
ποσοστά (περίπου τα 2/3 των ερωτηθέντων) όσων τον εκλαμβάνουν ως δημόσιο
«κίνδυνο» και πηγή εγκλημάτων. Πρόκειται για την περιθωριοποίησή του, όταν
δραστηριοποιούνται ρατσιστικά κόμματα ή κόμματα επιρρεπή στη ρατσιστική
δημαγωγία, ψηφίζονται αυστηρότερα μέτρα ελέγχου των υποψηφίων μεταναστών,
διευκολύνονται πρακτικές ελαστικότητας στην προσφορά εργασίας, με εποχιακές και
ανθυγιεινές ασχολίες, που επιφέρουν τη φτηνή αναπαραγωγή των εργαζομένων και
ενθαρρύνουν το διαχωρισμό τους με φυλετικά κριτήρια.
Ο κάτωθεν φιλτραρισμένος ρατσισμός έχει θεσμικό υπόβαθρο και αφορά στο
σύνολο των διακρίσεων που υφίστανται στη δουλειά, στη στέγαση, στην εκπαίδευση,
στην περίθαλψη κ.λπ. Υπόκειται, με άλλα λόγια, ένα καθορισμένο πλέγμα κοινωνικών
ανισοτήτων και σύστοιχης καταπίεσης, κατά τη διεργασία περιθωριοποίησης
κοινωνικών ομάδων, δηλαδή κατά τη δυσχερή πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας
και συναφώς στα δημόσια αγαθά που η αντίληψη των σημερινών κοινωνιών
προσγράφει στην αξιοπρέπεια του πολίτη.
Παν. Νούτσος, (Διασκευασμένο κείμενο),
εφημ. Το Βήμα, 11/08/2002
Ερωτήσεις
Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.
(25 μονάδες)
Β1. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι στις δημοσκοπήσεις που διενεργούνται, η
πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί τον ξένο «δημόσιο κίνδυνο και πηγή
εγκλημάτων». Να αιτιολογήσετε σε μία παράγραφο 80-100 λέξεων το χαρακτηρισμό
αυτό καταγράφοντας συγκεκριμένα παραδείγματα που διασαφηνίζουν τις θέσεις σας.
(15 μονάδες)

Β2. Να εντοπίσετε τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου.
(6 μονάδες)
Β3. Να εντοπίσετε τέσσερα σημεία συνυποδηλωτικής (μεταφορικής) χρήσης της
γλώσσας στις δύο πρώτες παραγράφους του κειμένου.
(4 μονάδες)
Β4. Να δώσετε τα αντώνυμα των παρακάτω λέξεων:

ανάδυσης, γηραιά,

διευκολύνονται, εποχιακές, διαχωρισμό.
(5 μονάδες)
Β5. Να βρείτε τα συνώνυμα των λέξεων: διαδοχικές, καταγράφεται, αναζωπυρώθηκε,
καθορισμένο, πρόσβαση.
(5 μονάδες)
Γ. Συμμετέχοντας σε συνέδριο Νεολαίας εκφωνείτε ομιλία όπου αναφέρεστε στα αίτια
του ρατσισμού τονίζοντας παράλληλα τους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου.
(450 – 500 λέξεις)
(40 μονάδες)

