
 

 

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Β ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

 […] Ο ρατσισµός δεν είναι ένας και ενιαίος. Υπάρχουν όµως ορισµένα 

δοµικά χαρακτηριστικά κοινά σε όλους τους ρατσισµούς. Ετσι, κάθε ρατσισµός 

στηρίζεται σε αρνητικά στερεότυπα, δηλαδή σε προκαταλήψεις απέναντι στις 

άλλες, στις ξένες φυλές. Ο ρατσιστής γνωρίζει ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα 

στους πολιτισµούς και τις επιµέρους κοινωνικές οµάδες. Τις διαφορές αυτές 

όµως τις απολυτοποιεί, τις θεωρεί αναλλοίωτες και αιώνιες. Τη δική του φυλή 

θεωρεί ανώτερη από όλες τις άλλες. Επιπλέον, θεωρεί ότι τα χαρακτηριστικά 

µιας ορισµένης οµάδας είναι οµοιογενή για όλα τα µέλη της. ∆εν αναγνωρίζει, 

δηλαδή, ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάµεσα στα µέλη ακόµα και της δικής 

του οµάδας-φυλής. Πρόκειται βεβαίως για πίστη και όχι για γνώση. 

Είναι αλήθεια ότι στο πλαίσιο των οµάδων οι πάντες σχηµατίζουν θετικά 

στερεότυπα για τους δικούς τους (έσω οµάδα) και προκαταλήψεις για τους 

τρίτους (την έξω οµάδα). Προκαταλήψεις διαµορφώνουµε όλοι από τα πρώτα 

στάδια της ανατροφής µας, εφόσον δεν µπορούµε να σχηµατίσουµε ταυτότητα 

χωρίς τη διάκριση «εµείς - αυτοί». Αυτό συµβαίνει ανέκαθεν. Εκείνο όµως που 

δεν είναι αναπόφευκτο, είναι η διά παντός εµµονή και καθήλωση κάποιου στις 

κληρονοµηµένες από το κοινωνικό του περιβάλλον προκαταλήψεις. Ρατσιστής, 

ακριβώς, είναι εκείνος που δεν δέχεται ποτέ να υποβάλει σε κριτική συζήτηση 

τις προκαταλήψεις του. Ο ρατσιστής δεν είναι απλώς δύσπιστος στο ένα ή το 

άλλο επιχείρηµα. Απορρίπτει την ίδια τη χρήση του λόγου. Αυτό συµβαίνει γιατί 

δίπλα στις υπαρκτές διαφορές προσαρτά ο ίδιος ορισµένες φαντασιακές 

διαφορές, έτσι ώστε οι πρώτες να αποτελούν άλλοθι για τις δεύτερες. 

Ουσιαστικά, ο ρατσισµός δεν αποτελεί µια στάση που προέρχεται από µια 

πραγµατική διαφορά µε τους άλλους. Απεναντίας, ο ρατσισµός δηµιουργεί µια 

αιτία προκειµένου να εκδηλωθεί. Ακόµα κι αν δεν υπάρχει πραγµατικά η αιτία, 

θα εφευρεθεί. […] Από ψυχολογική άποψη, όµως, εξηγείται γιατί προσφέρει 

άλλοθι για την εκδήλωση επιθετικότητας απέναντι στις οµάδες-θύµατα. Η 

υπερβολική έξαψη, η «υπερ-αντίδραση» µε την οποία ένας ρατσιστής απορρίπτει 



 

 

τον άλλον, δεν έχει καµιά σχέση µε την εκάστοτε πραγµατική αφορµή, όποτε κι 

αν αυτή ποτέ δοθεί. 

Φυσικά, ο ρατσισµός συγγενεύει µε την ξενοφοβία και τον εθνοκεντρισµό. 

Πολλές φορές συνυπάρχει µαζί τους, διαµορφώνοντας µια κατάσταση 

συγκοινωνούντων δοχείων. 

Ωστόσο, η ξενοφοβία µπορεί να µη στηρίζεται σε µια ανορθολογική πίστη 

στη βιολογική ανωτερότητα της φυλής, αλλά σε απλή άγνοια. Επίσης, ένας 

εθνικιστής µπορεί να υποτιµά τα άλλα έθνη, πλην όµως δεν είναι απαραίτητο να 

επιθυµεί την εξαφάνισή τους. Η ιδιαιτερότητα του ρατσιστή έγκειται στο ότι 

εκτός από την πίστη του στη διαφορά της δικής του ανώτερης, καλής και 

καθαρής φυλής επιθυµεί την εξαφάνιση των άλλων, επιθυµεί την εξαφάνιση των 

διαφορών (ανεξάρτητα από το αν πραγµατοποιεί την επιθυµία αυτή). 

Επιπλέον, στις µέρες µας έχει αλλάξει και το περιεχόµενο του ρατσισµού. 

Σήµερα η έννοια της ράτσας έχει περιθωριοποιηθεί, µια και αποδείχθηκε το 

αντιεπιστηµονικό του υπόβαθρο. Στο πλαίσιο των σύγχρονων πολυπολιτισµικών 

κοινωνιών ο ρατσισµός εκφράζεται µε διαφορετικό τρόπο: αντί να διατυµπανίζει 

την ανωτερότητα της φυλής και την απόρριψη των άλλων, ο ρατσισµός 

εκφράζεται κυρίως µε την απόλυτη αποδοχή των πολιτισµικών διαφορών. Η 

ανισότητα του ανώτερου και του κατώτερου αντικαθίσταται από την απόλυτη 

διάκριση ανάµεσα σε ανόµοιους και αναφοµοίωτους, υποτίθεται, πολιτισµούς. 

Πυρήνας του ρατσισµού πλέον είναι η φοβία της διαπολιτισµικής επικοινωνίας. Η 

επιδεικτική περιφρόνηση για τους κατώτερους παραχωρεί τη θέση της στην 

έµµονη αποφυγή της επαφής µε τους άλλους. Εξαιτίας της µετατόπισης από τη 

«φυλή» στην «κουλτούρα» γίνεται λόγος πλέον για «νεο-ρατσισµό». 

Για την εκδήλωση ρατσιστικών συµπεριφορών απαιτείται κατάλληλο 

κοινωνικο-οικονοµικό περιβάλλον. Σε περιόδους οικονοµικών κρίσεων, διεθνών 

ανακατατάξεων, αυξάνουν οι ρατσιστικές συµπεριφορές εις βάρος ευπαθών 

κοινωνικών οµάδων (µετανάστες, πρόσφυγες, εθνικές µειονότητες, 

οµοφυλόφιλοι, µαύροι κ.λπ.). Οι οµάδες αυτές καθίστανται αντικείµενο ηθικού 

πανικού, δυσµενών διακρίσεων, καθίστανται το «κακό» αντικείµενο επί του 

οποίου διοχετεύονται το άγχος, ο φθόνος, η µνησικακία και η καταπιεσµένη 

επιθετικότητα της πλειοψηφίας. ∆υσµενείς διακρίσεις όµως δεν κάνουν µόνον οι 

πλειοψηφίες προς τις µειοψηφίες, αλλά και οι µειοψηφίες µεταξύ τους . 

Πρόκειται για έναν διασπαστικό ρατσισµό που διευκολύνει την κυριαρχία των 

ελίτ εξουσίας µέσω της τακτικής του «διαίρει και βασίλευε». 
∆ιασκευασµένο κείµενο του Νίκου ∆εµερτζή (αναπλ. καθηγητή στο  

Τµήµα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστηµίου Αθηνών) 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

 

Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε σε 110-130 λέξεις. 

25 µονάδες 

 

Β.1. Να δώσετε έναν τίτλο στο κείµενο.  

4 µονάδες 

 

Β.2. «Ρατσιστής, ακριβώς, είναι εκείνος που δεν δέχεται ποτέ να υποβάλει σε 

κριτική συζήτηση τις προκαταλήψεις του». Να αναπτύξετε το παραπάνω 

απόσπασµα σε µια παράγραφο 60-80 λέξεων.  

12 µονάδες 

 

Β.3. α) «διαµορφώνοντας µια κατάσταση συγκοινωνούντων δοχείων», «να 

διατυµπανίζει την ανωτερότητα της φυλής», «πυρήνας του ρατσισµού πλέον 

είναι»: Να εξηγήσετε τη σηµασία των υπογραµµισµένων µεταφορικών φράσεων 

(6 µονάδες).  

β) οµοιογενή, προκαταλήψεις, ανορθολογική: Να γράψετε τα συνθετικά των 

λέξεων και µε το τελευταίο συνθετικό να γράψετε από µια νέα λέξη σύνθετη 

λέξη (6 µονάδες).  

12 µονάδες 

 

Β.4. «Επιπλέον, στις µέρες µας… γίνεται λόγος πλέον για “νεο-ρατσισµο”»: 

Να γραφεί ο πλαγιότιτλος της παραγράφου (2 µονάδες) και να βρεθεί ο τρόπος 

ανάπτυξης της (5 µονάδες).  

7 µονάδες 

 

Γ. Με αφορµή την έξαρση του ρατσισµού στην ελληνική κοινωνία το περιοδικό 

του σχολείου σας ετοιµάζει σχετικό αφιέρωµα για το επόµενο τεύχος του. Εσείς, 

ως µέλος της συντακτικής οµάδας, αναλαµβάνετε να παρουσιάσετε σε ένα άρθρο 

χαρακτηριστικά παραδείγµατα φυλετικού και κοινωνικού ρατσισµού που 

εκδηλώνονται σήµερα. Στη συνέχεια να περιγράψετε τις επιπτώσεις του 

φαινοµένου αυτού τόσο για το άτοµο όσο και την κοινωνία. Το άρθρο σας να 

έχει έκταση 400-500 λέξεων.  

40 µονάδες 

 

Οδηγίες προς υποψηφίους 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, εξεταζόµενο 

µάθηµα). Να µην αντιγράψετε τα θέµατα στο τετράδιο.  



 

 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των φωτοαντιγράφων, 

αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να 

γράψετε.  

3. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα 

φωτοαντίγραφα.  

4. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.  

5. Να γράψετε τις απαντήσεις σας µόνο µε µπλε ή µόνο µε µαύρο στυλό.  

6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων.  

  

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

 


