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Προτεινόμενα Θέματα 

Νεοελληνική Γλώσσα 

25-4-2019 

Ο ρατσισμός στην Ελλάδα του σήμερα 

Ο ρατσισμός στη χώρα που ανέδειξε αξίες όπως η δημοκρατία, η φιλοσοφία 

κ.λπ., που ανέδειξε τις επιστήμες και βάφτισε την Ευρώπη, διάγει τις πιο λαμπρές του 

μέρες αντλώντας δύναμη από την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα. Ρατσισμός 

όχι μόνο κοινωνικός ή μεταξύ εθνοτήτων, αλλά και μεταξύ κοινωνικών ομάδων. Ένα 

φαινόμενο, που στην Ευρώπη και κυρίως στη βόρεια και την κεντρική άντλησε την 

δύναμη του κατά κύριο λόγο εξαιτίας της ξενοφοβίας και του συντηρητισμού, δεν μπο-

ρούσε να βρει ελεύθερο δρόμο και εκφραστές στη νότια Ευρώπη. Όμως, ο δρόμος αυ-

τός άνοιξε με την οικονομική κρίση και έδωσε την ευκαιρία να αναγεννηθούν κινήματα 

διάσπασης-αυτονομισμού σε χώρες όπως Ισπανία και Ιταλία και στη χώρα μας να εκ-

φραστεί με πολλές μορφές βίας.  

Το πρώτο θύμα αυτής της βίας είναι οι μετανάστες οι οποίοι, ενώ τα προηγού-

μενα χρόνια της επίπλαστης ανάπτυξης χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία, προκειμένου 

εμείς απερίσπαστοι να αφεθούμε στην πνευματική ανάταση και πνευματική μόρφωση 

των νέων, δηλαδή σε μη παραγωγικούς τομείς, με το σκάσιμο της φούσκας, αυτοί απο-

τέλεσαν τα πρώτα εξιλαστήρια θύματα.  

Μέσα σ’ αυτή την οικονομική κρίση ο ρατσισμός εκφράστηκε και σε άλλα επί-

πεδα, ενεργοποιώντας σε πολλές περιπτώσεις το επικίνδυνο φαινόμενο του κοινωνικού 

αυτοματισμού. Η υποχρεωτική, και μετά από κάποιο σημείο, αναγκαία εφαρμογή επα-

χθών μνημονιακών πολιτικών που επεβλήθησαν στη χώρα μας, βοήθησαν στην ανά-

πτυξη του κοινωνικού ρατσισμού, της εκμετάλλευσης των ανθρώπων, στην επιστροφή 

στον εργασιακό μεσαίωνα, στην εμφάνιση δίπολων (δημόσιος τομέας – ιδιωτικός το-

μέας, εργαζόμενοι – άνεργοι) όπως επίσης και στη στοχοποίηση κοινωνικών ομάδων 

από άλλες. 

Πέρα από την οικονομική κρίση, ο ρατσισμός ως συνολικό φαινόμενο, βρήκε 

πρόσφορο έδαφος γιατί επικράτησε το εγωκεντρικό μοντέλο˙ χάθηκε το εμείς, υποχώ-

ρησε η κοινωνική αλληλεγγύη μπροστά στον νεοπλουτισμό, στην καλοπέραση του κα-

θένα ξεχωριστά – αδιαφορώντας αν αυτός ο πλούτος πηγάζει από σταθερές, αναπτυ-

ξιακές βάσεις – και η κατανάλωση έγινε σημαία αυτοπροβολής με μπροστάρηδες τα 

ΜΜΕ και το περιβόητο lifestyle, που θέλησαν να περάσουν με κάθε τρόπο και μέσο 

στην καθημερινότητά μας. 

Σ’ αυτό φυσικά βοήθησε η ουσιαστική έλλειψη παιδείας και πολιτισμού από 

την κοινωνία μας. Στην Ελλάδα του σήμερα, που ακόμη μαστίζεται από την οικονομική 
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κρίση και τα σημάδια της να είναι πιο εμφανή από ποτέ, τέτοια φαινόμενα πρέπει να 

αποτελέσουν πραγματικό παρελθόν. Στην περίοδο της απόλυτης έξαρσης του ρατσι-

σμού, σε όλες του τις εκφάνσεις, εμείς, η νέα γενιά οφείλουμε να αναδείξουμε τις αξίες 

του πολιτισμού μας. Οφείλουμε να καταδικάσουμε πρακτικές του παρελθόντος που 

μας οδήγησαν, όχι μόνο στην οικονομική κρίση, αλλά και σε κρίση αξιών, θεσμών και 

κοινωνικής συνοχής, με αποτέλεσμα αυτά τα φαινόμενα ρατσισμού που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, και να προσδιορίσουμε νέες αφετηρίες, νέους δρόμους. 

Υποχρέωση μας είναι να απομονώσουμε αυτά τα φαινόμενα, όχι με ρηματικές 

ανακοινώσεις, αλλά με πρακτικές συμπεριφορές. Η αυτονόητη καταδίκη του χθες πρέ-

πει να συνοδευτεί με την ολοκληρωτική απαξίωση του. Ένα χθες, που ανέδειξε τον 

ρατσισμό σε όλα τα επίπεδα, και ένα αύριο, που θα βάλει οριστική ταφόπλακα σ’ αυτές 

τις πρακτικές.  

Νικήτας Κόκκαλης- Άρθρο διασκευασμένο από τον ιστότοπο youngpeople.gr  

Α) Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 100-120 λέξεις.  

Β1) Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, με βάση το κείμενο, τις παρακάτω προτάσεις 

γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό ή Λά-

θος.  

α. Η οικονομική κρίση συνέβαλε στην άμβλυνση του ρατσισμού στην Ελλάδα. 

β. Η οικονομική κρίση στιγμάτισε κοινωνικές ομάδες.  

γ. Η ύπαρξη κοινωνικής συνείδησης θωρακίζει τον άνθρωπο ενάντια στον ρατσισμό.  

δ. Ο ρατσισμός είναι αποτέλεσμα του αμοραλισμού της σύγχρονης κοινωνίας.  

ε. Απαραίτητη κρίνεται μόνο η θεωρητική καταδίκη του ρατσισμού.  

Β2) Να αναγνωρίσετε το είδος της συλλογιστικής πορείας στην πρώτη παράγραφο του 

κειμένου («Ο ρατσισμός στη χώρα…πολλές μορφές βίας.») και να δικαιολογήσετε την 

απάντησή σας.  

Β3) Να εντοπίσετε τους τρόπους και τα μέσα πειθούς στη δεύτερη παράγραφο του κει-

μένου («Το πρώτο θύμα…τα πρώτα εξιλαστήρια θύματα.») και να δικαιολογήσετε την 

απάντησή σας.  

Β4) Ποιοι παράγοντες ως προς τη γλώσσα του κειμένου συνηγορούν στο να αναγνω-

ρίζεται ως άρθρο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας παραπέμποντας στο κείμενο.  

Β5) Να αλλάξετε την παραγραφοποίηση μεταξύ τέταρτης και πέμπτης παραγράφου 

(«Πέρα από την οικονομική κρίση…νέες αφετηρίες, νέους δρόμους.») και να δικαιο-

λογήσετε την απάντησή σας.  

Β6α) Να γράψετε μια συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις υπογραμμισμένες λέξεις του 

κειμένου: διάγει, μαστίζει, επίπλαστης, επαχθών, ρηματικές  

     β) Είναι σωστή ή λανθασμένη η χρήση του επιθέτου περιβόητο στην τέταρτη πα-

ράγραφο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

Γ) Με αφορμή κάποιο επεισόδιο που σημειώθηκε στο σχολείο σας σε βάρος μαθητή 

το οποίο είναι παιδί μεταναστών, δημοσιεύετε στην εφημερίδα του σχολείου ένα άρθρο 

(500-600 λέξεις) όπου εξηγείτε τους λόγους για τους οποίους ο ρατσισμός αντιστρα-

τεύεται κάθε έννοια ανθρωπισμού και επισημαίνετε τη σημασία της ανεκτικότητας στις 

σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:  
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Α) Ο αρθρογράφος πραγματεύεται το θέμα της έξαρσης του ρατσισμού στη σύγχρονη 

Ελλάδα. Αρχικά εντοπίζει ως κύρια αιτία την οικονομική κρίση και επισημαίνει την 

εκδήλωσή του με βίαιο τρόπο. Πρώτοι αποδέκτες του ρατσισμού υπήρξαν οι μετανά-

στες που άδικα κατηγορήθηκαν για την οικονομική κρίση. Εκτός από τους μετανάστες, 

εκδηλώσεις κοινωνικού ρατσισμού παρατηρήθηκαν στη μνημονιακή Ελλάδα και στον 

εργασιακό τομέα με τη στοχοποίηση κοινωνικών ομάδων. Κατόπιν, ο αρθρογράφος 

επισημαίνει ότι η απουσία συλλογικής συνείδησης, ο ατομικισμός, η επιδίωξη του κέρ-

δους και της κατανάλωσης, η έλλειψη παιδείας προετοίμασαν το έδαφος για την επι-

κράτηση του ρατσισμού στο σύνολό του. Τέλος, επισημαίνει την ανάγκη αντιμετώπι-

σης του φαινομένου με την ανάδειξη πολιτιστικών αξιών καταλήγοντας στο χρέος ό-

λων έμπρακτα να καταδικάσουν τον ρατσισμό και τις πρακτικές του.  

Β1) α  Λάθος, β  Σωστό, γ  Σωστό, δ  Σωστό, ε  Λάθος  

Β2) Το είδος της συλλογιστικής πορείας που εφαρμόζεται στην πρώτη παράγραφο εί-

ναι παραγωγική, δηλαδή ο αρθρογράφος αφορμάται από το γενικό και αφηρημένο (ε-

πίταση του ρατσισμού στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης) καταλήγοντας στο ειδικό 

και συγκεκριμένο (μορφές ρατσισμού και ένταση του φαινομένου σε χώρες της νότιας 

Ευρώπης, όπως Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα).  

Β3) Στη δεύτερη παράγραφο εφαρμόζεται επίκληση στη λογική του δέκτη με μέσο 

πειθούς το επιχείρημα που διατυπώνεται για την αιτία στοχοποίησης πρώτα των μετα-

ναστών με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Επίσης, εφαρμόζεται και επίκληση 

στο συναίσθημα του δέκτη. Συγκεκριμένα, εντοπίζονται ως μέσα πειθούς η αφήγηση 

(«ενώ τα προηγούμενα χρόνια…με το σκάσιμο της φούσκας»), η ειρωνεία («απερί-

σπαστοι να αφεθούμε…σε μη παραγωγικούς τομείς»), η χρήση του α΄ πληθυντικού 

προσώπου («εμείς απερίσπαστοι να αφεθούμε») που προσδίδει ζωντάνια, αμεσότητα 

και δείχνει συμμετοχή του συντάκτη του κειμένου και συναισθηματική εμπλοκή του 

στην αφήγηση. Άλλωστε, εντοπίζονται και μεταφορικός-συνυποδηλωτικός λόγος 

(«το σκάσιμο της φούσκας», «πνευματική ανάταση») και συναισθηματικά φορτι-

σμένο λεξιλόγιο («τα πρώτα εξιλαστήρια θύματα»).  

Β4) Για τη γλώσσα του άρθρου ελέγχουμε το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται, τα ρημα-

τικά πρόσωπα και τις ρηματικές εγκλίσεις. Ως προς το λεξιλόγιο, λοιπόν, κυριαρχεί η 

αναφορική λειτουργία της γλώσσας, που συνάδει με τη σοβαρότητα του ζητήματος το 

οποίο πραγματεύεται ο συντάκτης του κειμένου. Γίνεται χρήση πολλών λόγιων τύπων 

(«διάγει», «μαστίζει», «επίπλαστης», «επαχθών», «ρηματικές», «επεβλήθησαν») που 

συνδυάζονται με λαϊκές λέξεις («μπροστάρηδες») και ξενικούς τύπους («lifestyle») σε 

μεμονωμένα σημεία, ώστε να επιτυγχάνεται αμεσότερη επικοινωνία με τον αναγνώστη. 

Για τον ίδιο λόγο χρησιμοποιείται και μεταφορικός λόγος σε συγκεκριμένα μόνο ση-

μεία («το σκάσιμο της φούσκας», «ταφόπλακα») όπου προσδίδει και έμφαση. Ως προς 

τα ρηματικά πρόσωπα, κυριαρχεί το γ΄ πρόσωπο που προσδίδει την απαιτούμενη αντι-

κειμενικότητα στο άρθρο. Σε συγκεκριμένα, ωστόσο, σημεία χρησιμοποιείται και α΄ 

πληθυντικό πρόσωπο σκόπιμα, ώστε ο αρθρογράφος να δηλώσει συναισθηματική φόρ-

τιση και καταδίκη του φαινομένου («εμείς απερίσπαστοι να αφεθούμε»), και την ανά-

γκη συστράτευσης για την αντιμετώπισή του («οφείλουμε», «υποχρέωσή μας»). Έτσι, 

ο αρθρογράφος επιτυγχάνει καθολικότητα, πείθει για τις αγαθές του προθέσεις και για 
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την προσήλωσή του στις αρχές του συνόλου απέχοντας από την απόλυτη, δεοντολο-

γική, τριτοπρόσωπη διατύπωση. Τέλος, η ρηματική έγκλιση που κυριαρχεί είναι η ορι-

στική, για να δηλωθεί κάτι που είναι πραγματικό και βέβαιο˙ αυτό εξάλλου φανερώνει 

και ο τίτλος του άρθρου «Ο ρατσισμός στην Ελλάδα του σήμερα» κι ας είναι αρηματι-

κός. 

Β5) Η πέμπτη παράγραφος θα μπορούσε να ξεκινάει ως εξής: «Στην Ελλάδα του σή-

μερα…νέες αφετηρίες, νέους δρόμους. Στο χωρίο «Σ’ αυτό φυσικά…από την κοινωνία 

μας» προστίθεται μία ακόμη αιτία για την εμφάνιση του ρατσισμού. Οι αιτίες, εκτός 

από την οικονομική κρίση, αναφέρονται στην τέταρτη παράγραφο. Στην πέμπτη παρά-

γραφο λοιπόν («Στην Ελλάδα…νέους δρόμους»), γίνεται λόγος για το τι οφείλουμε να 

πράξουμε για την αντιμετώπιση του ρατσισμού.  

Β6α) διάγει = διαβιοί, μαστίζει = λυμαίνεται, βασανίζει, επίπλαστης = τεχνητής, επα-

χθών = δυσάρεστων, ενοχλητικών, ρηματικές = προφορικές  

     β) Η χρήση του επιθέτου περιβόητο είναι λανθασμένη στο συγκεκριμένο απόσπα-

σμα. Το επίθετο περιβόητος σημαίνει ξακουστός, διάσημος, πασίγνωστος και έχει θε-

τική σημασία. Στο συγκεκριμένο σημείο όμως, όπως συνάγεται από το νόημα, το life-

style δεν έχει θετική σημασία για τον αρθρογράφο. Έτσι, ασφαλέστερη επικοινωνιακά 

θα ήταν η χρήση του επιθέτου διαβόητο, το οποίο έχει αρνητική χροιά και δηλώνει την 

κακή φήμη, το «κακό όνομα».  

Γ) Τίτλος: Ανεκτικότητα: Ανάχωμα στο απάνθρωπο φαινόμενο του ρατσισμού  

Πρόλογος: Αφόρμηση με αναφορά στο επεισόδιο ρατσιστικής συμπεριφοράς που ση-

μειώθηκε στο σχολείο. Τονίζουμε ότι πρέπει να καταδικαστεί απερίφραστα, καθώς ο 

ρατσισμός είναι ένα απάνθρωπο φαινόμενο και επισημαίνουμε την αναγκαιότητα της 

ανεκτικότητας.  

Α΄ Ζητούμενο: Ο ρατσισμός εναντιώνεται σε κάθε έννοια ανθρωπισμού  

- Κατηγοριοποιεί τους ανθρώπους και τους διαχωρίζει με βάση την κοινωνική 

θέση, το φύλο, την εθνικότητα.  

- Παραβιάζει την αρχή της ισότητας όλων των ανθρώπων και τα θεμελιώδη αν-

θρώπινα δικαιώματα (δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην υγεία).  

- Γεμίζει μίσος τον άνθρωπο και ευνοεί βίαιες κοινωνικές συγκρούσεις και την 

επίταση φαινομένων κοινωνικής παθογένειας.  

- Οδηγεί σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες και επι-

τείνει τις κοινωνικές ανισότητες και αδικίες.  

- Ψυχολογική κατάρρευση των θυμάτων του ρατσισμού, φόβος, άγχος, ανασφά-

λεια.  

- Εισάγει το νόμο της ζούγκλας στην ανθρώπινη κοινωνία˙ ο ισχυρότερος, ο α-

νώτερος επιβάλλεται στους αδύναμους.  

- Δηλητηριάζονται οι σχέσεις του ατόμου με άλλους ανθρώπους και δυσχεραίνο-

νται η επικοινωνία και η συνεργασία.  

Β΄ Ζητούμενο: Η σημασία της ανεκτικότητας  

- Εδραιώνει το σεβασμό στο διαφορετικό και στην προσωπικότητα του άλλου.  

- Απορρίπτει το δογματισμό και συμβάλλει στην κατάρριψη προκαταλήψεων και 

στερεοτύπων.  

- Καλλιεργεί κλίμα συνεργασίας και αλληλεγγύης συμβάλλοντας στην επικρά-

τηση της ειρήνης και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  



5  Φροντιστήριο Ορόσημο 

www.orosimo.gr  Τηλ. 2810 222 724 

- Επιτρέπει τη διαπολιτισμική επικοινωνία, γεγονός που εμπλουτίζει την ανθρώ-

πινη εμπειρία και μπορεί να οδηγήσει σε εξαιρετική πολιτισμική εξέλιξη.  

- Ευνοεί την πρόοδο σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, κα-

θώς επιτρέπει την αξιοποίηση των δημιουργικών δυνάμεων και τη δραστηριο-

ποίηση όλων των μελών της κοινωνίας.  

- Συντελεί στην υποχώρηση της ξενοφοβίας, της ρατσιστικής συμπεριφοράς, και 

θέτει τις βάσεις για την αρμονική συνύπαρξη των ατόμων στο πλαίσιο μιας πο-

λυπολιτισμικής επικοινωνίας.  

Επίλογος: Η ποικιλομορφία των πολιτισμών και των εθνοτήτων ανά τον πλανήτη δεν 

είναι πρόσχημα για σύγκρουση, αλλά ένας θησαυρός που μας εμπλουτίζει όλους. Η 

ανοχή στο διαφορετικό θέτει τα θεμέλια για την εδραίωση της δημοκρατίας και την 

αντιμετώπιση των ρατσιστικών φαινομένων τα οποία προσβάλλουν την ανθρώπινη α-

ξιοπρέπεια.  

 


