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Φύλλο εργασίας 6

Η αποστολή μας

Θα διερευνήσουμε το φαινόμενο του ρατσισμού, μελετώντας μέσα από πολλά διαφορετικά κείμενα 
επιμέρους εκφάνσεις του, χωρίς βέβαια να τις εξαντλήσουμε όλες. Κάθε ομάδα θα εστιάσει σε 
ένα διαφορετικό είδος και θα το παρουσιάσει στην ολομέλεια. Έτσι όλοι θα ενημερωθούμε και θα 
συζητήσουμε για τις διαφορετικές εκδοχές του ρατσισμού, ώστε να μπορούμε στη συνέχεια να 
οδηγηθούμε σε γενικότερα συμπεράσματα.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της ομάδας και των μελών της

1. Καλή λειτουργία της ομάδας κατά την προετοιμασία (πνεύμα συνεργασίας, καλή κατανομή εργασιών 
και καλή χρήση του χρόνου).

2. Πληρότητα στην παρουσίαση (να μην παραλειφθεί κάποιο ερώτημα). 

3. Σαφήνεια στην παρουσίαση (σωστός προφορικός λόγος, σημειώσεις στον πίνακα).

4. Οπτική επαφή κάθε ομιλητή της ομάδας με το κοινό. 

5. Συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας στην παρουσίαση. 

6. Ολοκλήρωση παρουσίασης εντός 5 λεπτών, ώστε να προλάβουν να παρουσιαστούν και να 
συζητηθούν οι εργασίες όλων των ομάδων.

Η διαδικασία

Οι αναλυτικές παρουσιάσεις θα γίνουν σε επόμενη ώρα. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα του φύλλου 
εργασίας θα πρέπει αμέσως μετά την παρουσίαση ή να παραδοθούν χειρόγραφα σε ένα φύλλο χαρτί 
υπογεγραμμένο από την ομάδα ή να καταγραφούν σε αρχείο παρουσίασης. Επειδή στο τέλος της 
δραστηριότητας θα πρέπει να συντάξετε ένα κείμενο αποτίμησης, κρατήστε ατομικές σημειώσεις κατά 
τη διάρκεια της προετοιμασίας στην ομάδα σας και κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων.

Ακολουθήστε τώρα τις οδηγίες που έπονται:

1. Αφού διαβάσετε το απόσπασμα ηλεκτρονικής δημοσίευσης που ακολουθεί, α) εντοπίστε το 
είδος ρατσισμού στο οποίο αναφέρεται και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ποιας εθνικότητας 
είναι τα θύματα και ποιοι οι θύτες, β) καταγράψτε τις σκέψεις που σας γεννά η ανάγνωσή του, 
αφού αναλογιστείτε μήπως υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα παρόμοιες συνθήκες με αυτές που 
ζούσαν οι Ανατολικογερμανοί τα πρώτα χρόνια της ενοποίησης των δύο Γερμανιών*, όταν 
δηλαδή σημειώθηκε το συγκεκριμένο επεισόδιο. (Στην προφορική παρουσίαση θα πρέπει 
πρώτα να διηγηθείτε σύντομα το επεισόδιο που παρουσιάζεται στη δημοσίευση).
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Aπό το δεύτερο 
μέρος του 
ντοκιμαντέρ 
«Βρωμοέλληνες» 
του Στέλιου 
Κούλογλου

[…] Το δεύτερο μέρος του ντοκιμαντέρ «Βρωμοέλληνες» του Στέλιου Κού-
λογλου από την εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης «Ρεπορτάζ χωρίς σύνο-
ρα» αναφέρεται σε ένα επεισόδιο που συνέβη πριν κάποια χρόνια στο Χέ-
νινγκσντορφ της ανατολικής Γερμανίας. Το Νοέμβριο του 1997 ο Έλληνας 
εστιάτορας Τάσος Δ. έπεσε θύμα της προκατάληψης και του μίσους για τους 
ξένους. Έξω από το μαγαζί του είχε συγκεντρωθεί ομάδα νεαρών ακροδεξιών 
που φώναζε ρατσιστικά συνθήματα. Όταν του έσπασαν την προθήκη στην εί-
σοδο του καταστήματος, εκείνος βγήκε έξω να ζητήσει το λόγο.

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει λεπτό προς λεπτό τη δραματική βραδιά που κα-
τέληξε στο σοβαρό τραυματισμό του Δ. και τη μυθιστορηματική σύλληψη του 
δράστη. Ο δράστης καταδικάστηκε σε ελαφριά ποινή, γεγονός που αντανακλά 
τη μεροληψία εναντίον των ξένων καθώς και την ανοχή της ανατολικογερμα-
νικής κοινωνίας απέναντι στους νεοναζί.

Στην ανατολική Γερμανία, όπου οι κάτοικοι δεν ήταν συνηθισμένοι να ζουν 
μαζί με ξένους, το έδαφος για το ρατσισμό και την ξενοφοβία ήταν πρόσφορο.

“Οι Ανατολικογερμανοί αισθάνθηκαν αδύναμοι μετά την ενοποίηση των δύο 
Γερμανιών”, εξηγεί ο Δημήτρης Δ., γιος του εστιάτορα, “έτσι ψάχνουν να 
βρουν κάποιον πιο αδύναμο για να ξεσπάσουν. Και βρίσκουν τους ξένους”.

(Πηγή: http://users.sch.gr/symfo/sholio/sizitontas/08-02.xen-rats.htm  

[προσπελάστηκε 10/1/2013])

*Όταν ηττήθηκε η ναζιστική κυβέρνηση του Χίτλερ στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, η Γερμανία χω-
ρίστηκε σε δύο ανεξάρτητα κράτη, τη Δυτική Γερμανία και την Ανατολική Γερμανία. Η πρώτη 
ανήκε στη συμμαχία του ΝΑΤΟ (Αμερική, Δυτική Ευρώπη κ.ά.), η δεύτερη στη συμμαχία του Συμ-
φώνου της Βαρσοβίας (Ανατολική Ευρώπη). Το 1989, μετά την περίφημη «πτώση του τείχους» 
που χώριζε το Δυτικό από το Ανατολικό Βερολίνο, άρχισε η διαδικασία για την ενοποίηση των 
δύο κρατών. Η ενοποίηση όμως έφερε σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, ιδίως τα πρώτα χρόνια, 
καθώς η Ανατολική Γερμανία, χώρα απομονωμένη, με ουσιαστικά κλειστά επί δεκαετίες τα σύ-

νορά της για τις χώρες της Δύσης, ήταν οικονομικά πολύ πιο αδύναμη από τη Δυτική. 
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