
 

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Β ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α. Το κείµενο πραγµατεύεται την έννοια του ρατσισµού στη σύγχρονη 

εποχή. Αποδίδεται λοιπόν η γενεσιουργός αιτία του που δεν είναι άλλη 

από την υιοθέτηση  απόλυτων και γενικευµένων προκαταλήψεων. 

Μάλιστα αυτά τα  αρνητικά στερεότυπα τα αναγκαία ως ένα σηµείο 

για τη διαµόρφωση συνείδησης  ο ρατσιστής τα αποδέχεται 

κατηγορηµατικά χωρίς να τα αξιολογεί δικαιολογώντας τοιουτοτρόπως 

την αναίτια επιθετικότητά του απέναντι στους δέκτες της 

περιθωριοποίησης. Μαζί του αλληλοσχετίζονται κατά το συντάκτη η 

ξενοφοβία και ο εθνοκεντρισµός χωρίς όµως τη διάθεση εξαφάνισης 

του διαφορετικού. Σήµερα το παραπάνω φαινόµενο εστιάζεται στην 

πολιτισµική διαφορετικότητα γεγονός που ενισχύεται από το 

κατάλληλο κοινωνικό-οικονοµικό περιβάλλον, όπως οι διεθνείς 

κρίσεις, που συντελούν στον παραγκωνισµό ευπαθών οµάδων.    
 

Β.1. Ο δρόµος του ρατσισµού. 
 

Β.2. Απαραίτητη προϋπόθεση ,για να γίνει κάποιος ρατσιστής, είναι να 

αποβάλει από τη νοοτροπία του την έννοια της κριτικής. Καθώς ο 

άνθρωπος που υποβάλλει σε αξιολόγηση όλες τις εισερχόµενες 

πληροφορίες τις αποδέχεται ανάλογα  µε την ορθότητά τους. Εξ 

αντιθέτου ο θύτης ρατσισµού υιοθετεί  a priori  προκατασκευασµένα 

ιδεολογικά σχήµατα θεωρώντας τα σωστά λόγω της µετάδοσής του 

από γενιά σε γενιά. Ως απόρροια διακατέχεται από  µονολιθικότητα 

διευκολυντικό παράγοντα για την αναίτια περιθωριοποίηση οµάδων όχι 

λόγω της αδυναµίας τους αλλά λόγω της ιδιαιτερότητάς τους. 
 

 

 



 

 

Β.3. α) ∆ιαµορφώνοντας µία κατάσταση αλληλοεπιδράσεων 

Πρεσβεύει µεγαλοφώνως την ανωτερότητα της φυλής 

Βασική αιτία/θεµέλιο/βάση του ρατσισµού 

 

β)  Οµοιος + γένος  /αναγέννηση 

Προ+κατά+λήψη/ανάληψη 

Α+ορθός+λογική/παράλογος 

 

 

Β.4.  «Η έννοια του νέο-ρατσισµού» 

Αιτιολόγηση και σύγκριση-αντίθεση 
 

 

Γ. Επικοινωνιακό πλαίσιο άρθρο 

 

Τίτλος « Ρατσισµός.....ο συγκάτοικός µας...» 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ιστορική αναδροµή αναφορικά µε το φαινόµενο...... 

Αιτίες όξυνσης σύγχρονου ρατσισµού..... 

 

Κυρίως θέµα  

Ά ζητούµενο 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ  

♦ ΑΜΕΑ 

♦ ∆ιακρίσεις ανάµεσα στα 2 φύλα 

♦ Με βάση την οικονοµική κατάσταση 

♦ Με βάση το µορφωτικό επίπεδο 

♦ Με βάση την καταγωγή- την κοινωνική τάξη 

♦ Με βάση την εξωτερική εµφάνιση-ιδιαιτέρως ψηλοί-κοντοί.... 

♦ Πρώην φυλακισµένοι- 

♦ Ναρκοµανείς 

♦ Ασθενείς του aids 

♦ Καρκινοπαθείς 

♦ Σχιζοφρενείς 
♦ Σχολικό περιβάλλον-ρατσισµός  του καλού και κακού µαθητή 

 



 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΦΥΛΕΤΙΚΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 

♦ Κοινωνική απόρριψη οµάδων λόγω της φυλετικής τους 

διαφορετικότητας (έγχρωµοι ..µαύρη..κίτρινη... φυλή). 

♦ ∆αιµονοποίηση  τους από ΜΜΕ. 

♦ Παραβίαση των διεθνώς αναγνωρισµένων ανθρωπίνων  δικαιωµάτων 

τους. 

♦ Έξαρση εθνικιστικών εξεργέσεων. 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 

Για την κοινωνία 

♦ Προσβάλλει την ανθρώπινη προσωπικότητα 

♦ Εµποδίζει τη συνεργασία των ατόµων και των λαών 

♦ Οδηγεί στην εκµετάλλευση και υποδούλωση των ανθρώπων και 

λαών 

♦ Καλλιεργεί πάθη, µίση ,αντεκδίκηση, φανατισµό, περιφρόνηση 

♦ Και συνεπαγόµενα προκαλούνται κοινωνικές αναταραχές, 

αιµατοχυσίες εξεργέσεις(π.χ. Νότια Αφρική) 

♦ Αδικίες, κοινωνικές ανισότητες ,άθλιες συνθήκες διαβίωσης 

 

Για το άτοµο 

♦ Συσκοτίζει τη σκέψη του.. ,αφού δεν κρίνει , δεν αξιολογεί τις 

εισερχόµενες πληροφορίες αλλά απλά αναδιατυπώνει έτοιµες ιδέες 

και σκέψεις  

♦ Το άτοµο γίνεται φανατικό-δογµατισµένο-µισαλλόδοξο 

♦ Ο ετσιθελισµός και η εγωπάθεια χαρακτηρίζουν το ρατσιστή –δεν 

κάνει διάλογο µε τους υπολοίπους/δεν κοινωνικοποιείται οµαλά 

♦ Απουσία αυτοκριτικής –αυτογνωσίας 

♦ Αηθικότητα θυτών  ρατσισµού-απουσία κάθε αξιακού κώδικα που 

σφυρηλατεί δίκαιες προσωπικότητες  

♦ Μονολιθικότητα-µονοµέρεια πνεύµατος όχι διεύρυνση οριζόντων 

♦ Ανάπτυξη εθνικιστικών απόψεων που βλάπτουν παρά ωφελούν την 

πατρίδα του 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

♦ Τρόποι επίλυσης του εν λόγω φαινοµένου 
 


