
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΈΣ ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ

Α. Ο αρθρογράφος στο παρόν δημοσίευμα καταγράφει τα στοιχεία που
προέκυψαν από το Δίκτυο Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας.Σύμφωνα με
αυτά και ερευνώντας συγκεκριμένες περιοχές,παρατηρήθηκε πως οι θύτες
δρουν μεμονωμένα ή κατά ομάδες.Επισημαίνεται η σύμπραξη ανηλίκων
αλλά και αστυνομικών που καταφεύγουν σε ρατσιστικές εκδηλώσεις
βίας.Στη συνέχεια διατείνεται ότι τα θύματα δεν καταγγέλουν το γεγονός
είτε επειδή φοβούνται είτε επειδή γνωρίζουν ότι δεν θα εφαρμοστεί ο νόμος
και η κατάλληλη τιμωρία.Τονίζεται επίσης ο ρόλος της οικονομικής και
κοινωνικής κρίσης η οποία υποδαυλίζει τάσεις ξενοφοβίας απέναντι σε
πρόσφυγες και μετανάστες.Καταλήγοντας επιτάσσει την ενεργό συμβολή
των βουλευτών και γενικότερα του κράτους στην πάταξη του ρατσισμού με
τη θέσπιση νόμων και κανόνων.

Β1. Αναμφίβολα, στις σύγχρονες κοινωνίες η αυξανόμενη ομαδική βία με τη
συμμετοχή των ανηλίκων παρατηρείται με επιδημικές διαστάσεις. Οι
οικονομικές ανισότητες, οι μεγάλες μεταναστεύσεις πληθυσμών, οι
καινούργιες μορφές ψυχαγωγίας των παιδιών, ο ελκυστικός κόσμος του
διαδικτύου, η έλλειψη του απαραίτητη του χρόνου των γονέων και τα
λανθασμένα προβαλλόμενα πρότυπα αποτελούν ορισμένα από τα αίτια που
ευνοούν παραβατικές συμπεριφορές των παιδιών και προκαλούν αυτό το
ανησυχητικό πρόβλημα που ήταν πριν από λίγα χρόνια άγνωστο.
Απαιτείται, λοιπόν, ο σχεδιασμός της κατάλληλης πολιτικής για την
πρόληψη της βίας στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Β2. Θεματική πρόταση:Είναι γνωστό πως ... διερευνώνται.
Σχόλια- λεπτομέρειες: Τα θύματα φαίνονται ... ελεύθεροι.
Πρόταση Κατακλείδα: Η καταδίκη για εγκλήματα ... άγνωστη στη χώρα μας
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Β.3.

α) Ο συγγραφές επιλέγει την ενεργητική σύνταξη για να δώσει έμφαση στο
υποκείμενο της ενέργειας.(πρώτη πιλοτική καταγραφή).

β) Μετατροπή σε παθητική: Ένας εξαιρετικά περιορισμένος γεωγραφικός χώρος
καλύφτηκε από την πρώτη πιλοτική καταγραφή περιστατικών ρατσιστικής βίας.

Β4. Σημεία ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας: τα αποτελέσματα δεν
αποτελούν ούτε καν την κορυφή του παγόβουνου, στη δίνη της οικονομικής και
κοινωνικής κρίσης, πλειστηριασμός σε ιδέες.

Β.5. α.Συνώνυμα
 αποτελούν:συνιστούν
 νωπά: φρέσκα ,πρόσφατα
 πρόσφορο: κατάλληλο
 ταυτόχρονα: συνάμα
 εμπλοκή: ανάμειξη

β. Αντώνυμα
 Περιορισμένο-ευρύ
 συμμετοχή -απουσία
 διώκονται-υποστηρίζονται
 εντάσεις-εκτονώσεις
 υποχρεώσεις –δικαιώματα

Γ. Παραγωγή λόγου
Επικοινωνιακό πλαίσιο:
Ζητείται άρθρο, άρα είναι απαραίτητος ο τίτλος:
«Όλοι διαφορετικοί, μα όλοι ίσιοι»

Ενδεικτικός Πρόλογος
Η ιστοσελίδα του σχολείου δίνει σε όλους τους μαθητές το βήμα από το

οποίο μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε τις απόψεις μας για θέματα
επικαιρότητας που απασχολούν τους νέους της ηλικίας μας. Ένα τέτοιο
φαινόμενο είναι και ο ρατσισμός. Με αφορμή τη ραγδαία αύξηση καταγραφής
περιστατικών ρατσιστικής συμπεριφοράς, αποφάσισα να εκφράσω τις θέσεις
μου γι΄αυτό το θέμα. Στόχος, λοιπόν, του παρόντος άρθρου είναι να καταδείξει
τα αίτια της έξαρσης ρατσιστικής βίας που παρατηρείται σήμερα, καθώς και να
προβάλλει τις συνέπειες της.

Α ζητούμενο: Αίτια ρατσισμού
1. Η λειτουργία των φορέων κοινωνικοποίησης (οικογένειας,



παιδείας κ.λ.π.)
 αναπαράγει και διαιωνίζει στερεότυπα και προκαταλήψεις,
 εμποτίζει τη συνείδηση των νέων, σε μια εύπλαστη ηλικιακά

φάση της ζωής τους, με πνεύμα διακρίσεων.

2. Το χαμηλό επίπεδο παιδείας
 απουσία κριτικής προσέγγισης των πραγμάτων,
 αντιεπιστημονική θεώρησή τους.

Οι άνθρωποι γίνονται εύκολα θύματα προπαγάνδας, οπαδοποιούνται
και υιοθετούν ρατσιστικές αντιλήψεις.
3. Η ανεργία και τα δυσεπίλυτα κοινωνικό-οικονομικά

προβλήματα
 εξωθούν σε ρατσιστική στάση απέναντι σε άτομα άλλης φυλής ή

εθνικότητας, που γίνονται τα εξιλαστήρια θύματα,
 προκαλούν παθογενή κοινωνική συμπεριφορά (βία,

εγκληματικότητα κ.λ.π.) ομάδων μεταναστών και αναπτύσσουν τα
ξενοφοβικά σύνδρομα των γηγενών πληθυσμών.

4. Η κρίση των αξιών και η ηθική εξαχρείωση που παρατηρείται
στο πλαίσιο της σύγχρονης καταναλωτικής και ανταγωνιστικής
κοινωνίας

 το πνεύμα του εύκολου πλουτισμού (το ιδανικό του «ελάσσονος
μόχθου») οδηγεί σε απάνθρωπες συμπεριφορές,

 ο άνθρωπος, συχνά, αντιμετωπίζεται ως μέσο και όχι ως
αυθύπαρκτη αξία.

5. Η αρνητική λειτουργία της πολιτικής ζωής
 ο ρατσισμός αξιοποιείται ως μέσο αποπροσανατολισμού των

πολιτών από τα πραγματικά προβλήματα. Ορισμένοι ηγέτες
καλλιεργούν αίσθημα ξενοφοβίας για λόγους εσωτερικής
«κατανάλωσης» και κομματικής αξιοποίησής της

 μερικοί πολιτικοί για ψηφοθηρικούς λόγους προβάλλουν
εθνικιστικές αντιλήψεις.

6. Ο φόβος της πολιτιστικής αφομοίωσης και αποεθνοποίησης.
Στην εποχή μας

 η επιχειρούμενη παγκοσμιοποίηση με τα ισοπεδωτικά της
χαρακτηριστικά λειτουργεί ως παράγοντας πολιτιστικής αλλοτρίωσης
των λαών,

 τα μεταναστευτικά ρεύματα εμφανίζονται να απειλούν την
εθνική ομοιογένεια των χωρών υποδοχής.

7. Η συμπλεγματική προσωπικότητα ορισμένων ατόμων
επιδιώκει την αυτοεπιβεβαίωσή της

 υπερτονίζοντας τα αρνητικά στοιχεία των άλλων
 «κατασκευάζοντας» υποτιμητικά γνωρίσματα.



Β ζητούμενο: Συνέπειες του ρατσισμού
Οικονομικός τομέας
Η οικονομική εκμετάλλευση από ισχυρούς κύκλους συμφερόντων:

 χαμηλά ημερομίσθια, παροχή ανασφάλιστης εργασίας των
μεταναστών, εγχρώμων κ.λπ.,

 καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων όλων των
εργαζομένων.
Κοινωνικός τομέας
Πρόκληση προβλημάτων κοινωνικής υφής:

 διαιώνιση κοινωνικών ανισοτήτων σε όλο το θεσμικό επίπεδο,
 ανταγωνιστικές σχέσεις,
 η περιθωριοποίηση οδηγεί σε παθογενή συμπεριφορά (βία,

εγκληματικότητα κ.α.).

Ψυχολογικός τομέας
Σε ψυχολογικό επίπεδο:

 προκαλούνται συμπλέγματα κατωτερότητας, φόβου για το
«διαφορετικό»,

 κυριαρχούν η ανασφάλεια και το άγχος για τις προοπτικές
επιβίωσης.

Ηθικός τομέας
Ο ρατσισμός επιφέρει την ηθική εξαχρείωση:

 υποβιβάζει το άτομο ως αυταξία,
 εξοβελίζει από το κοινωνικό πλαίσιο τις ηθικές-ανθρωπιστικές

αξίες (αγάπη, δικαιοσύνη κ.α.).

Πολιτικός τομέας
Παραβίαση των πολιτικών δικαιωμάτων:

 η ελευθερία, η ανεξιθρησκία, τα δικαιώματα της γυναίκας κ.α.
καταστρατηγούνται,

 η δημοκρατία ως καθημερινή πράξη δυσλειτουργεί και χοεωκοπεί
στις συνειδήσεις των πολιτών.

Διεθνιστικός τομέας
Με τον εθνικισμό υπονομεύονται οι διακρατικές σχέσεις και απειλείται η
ειρηνική συνύπαρξη και η πολυεπίπεδη συνεργασία των λαών.

Ενδεικτικός Επίλογος
Συμπερασματικά, ο ρατσισμός εμφανίζεται όχι σαν ένα νέο φαινόμενο στη

χώρα μας, αλλά οπωσδήποτε σαν ένα ιδιαίτερα οξύ πρόβλημα με νέες
διαστάσεις που υπονομεύει την ομαλή λειτουργία των κοινωνιών και εμποδίζει
την πολιτιστική πρόοδο. �ποτελεί ευθύνη όλων η ανάληψη πρωτοβουλιών, ώστε
να τεθούν οι βάσεις της κοινωνικής αρμονίας και προόδου.


