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3. Απαντήσεις 

 

Α. Το κείμενο αναφέρεται στον ρατσισμό. Αρχικά, η συγγραφέας παρουσιάζει δύο γεγονότα του 

παρελθόντος που ενίσχυσαν ρατσιστική συμπεριφορά απέναντι σε μουσουλμάνους. Διαπιστώνει, 

μάλιστα ότι ακόμα και σήμερα επικρατούν στερεοτυπικές αντιλήψεις που οδηγούν σε ρατσιστική 

συμπεριφορά και θεωρεί ότι είναι αποτέλεσμα φόβου. Παραδέχεται, το αναπόφευκτο των 

προκαταλήψεων αποδίδοντάς το στον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου, όμως διαφοροποιεί την 

προκατάληψη από τον ρατσισμό, αφού ο ρατσιστής συνδέεται με το μίσος απέναντι σε ομάδες 

ανθρώπων υπερασπιζόμενος την ομάδα που εκείνος θεωρεί ότι ανήκει. Σε αντιδιαστολή, 

προβάλλονται τα θετικά της ένταξης σε μια ομάδα. Ολοκληρώνοντας η συγγραφέας διαπιστώνει πως 

όσο εξαπλώνεται ο ρατσισμός τόσο περιορίζεται η διδασκαλία αντίθετων αξιών από τους φορείς 

αγωγής, επιβεβαιώνοντας απόψεις ερευνητών που θεωρούν τον ρατσισμό σύνθετη διαδικασία 

συμπεριφοράς. 

 

 

Β1.  
Λάθος, Λάθος, Σωστό, Σωστό, Σωστό. 

 

Β2.  

5η παράγραφος: «οι ερευνητές της κοινωνικής συµπεριφοράς του ατόµου Lepore και Brown έγραφαν 

ότι ο ρατσισµός δεν είναι µια κακιά συνήθεια που πρέπει να διακοπεί, αλλά αποτελεί ένα σύνολο 

αντιδράσεων ήδη χτισµένων πάνω σε κάποιο ρήγµα της προσωπικότητας, πατάει πάνω στα δικά µας 

κενά, τις δικές µας παραλείψεις κι απουσίες» 

Ο συντάκτης παραθέτει τις απόψεις των Lepore και Brown σε πλάγιο λόγο με σκοπό να ενισχύσει 

την αξιοπιστία των ιδεών του, να προβάλλει την ευρυμάθειά του και τελικά να πείσει τον αναγνώστη 

για την ορθότητα τους.  

 

Β3.  

α) Α’ πληθυντικό πρόσωπο: ζωντάνια, αμεσότητα και οικειότητα στο ύφος κειμένου, ο πομπός 

θεωρεί πως το θέμα της περιόδου αφορά όλους μας (καθολικότητα). 

β) Ευθείες ερωτήσεις: διέγερση ενδιαφέροντος αναγνώστη, προβληματισμός αναγνώστη και 

συμμετοχή στην προβληματική του συγγραφέα, διέγερση συναισθημάτων (επίκληση στο 

συναίσθημα), ύφος άμεσο και ζωηρό 

γ) Εισαγωγικά: τίτλος εντύπου 

Παρένθεση: παράθεση επεξηγηματικών σχολίων (παραδείγματα συμβόλων), μη απαραίτητων για 

την κατανόηση του κειμένου 

Διπλή παύλα: παράθεση επεξηγηματικών σχολίων σχετικά με τα σύμβολα, απαραίτητων για την 

κατανόηση του κειμένου 

Εισαγωγικά: συνυποδηλωτική χρήση της λέξης (αναφέρεται στη λέξη «συμπεριφορά») 

δ) Διαδοχική υπόταξη (κύρια πρόταση και δύο δευτερεύουσες διαφορετικού είδους): σοβαρότητα, 

επισημότητα και πυκνότητα στο λόγο 

 

Β4. 

α) αντιλήψεων, κρυφών, αηδία/ απέχθεια/ αποτροπιασμός, απομεινάρι, άγρια 

β) ατομική, ευγενή/ ευγενικά, αμετάβλητης/ σταθερής, λογικής, παρουσίες 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/02/2019 
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Γ. Παραγωγή λόγου 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: άρθρο (τίτλος, επικαιρική αφόρμηση στον πρόλογο, γ’ 

ρηματικό πρόσωπο, αναφορική λειτουργία της γλώσσας, ύφος απρόσωπο και σοβαρό) 

 

   

Συνέπειες του ρατσισμού 

- Οι ρατσιστικές θεωρίες είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε πολεμικές συγκρούσεις και σε μαζικά 

εγκλήματα  

- Διάπραξη ωμοτήτων, προπηλακισμών, βιαιοτήτων και εγκληματικής συμπεριφοράς εναντίον 

ανθρώπων διαφορετικών πεποιθήσεων, εθνικής καταγωγής, θρησκευτικού πιστεύω, πολιτικής 

τοποθέτησης.  

- Διατάραξη της κοινωνικής γαλήνης,  όξυνση των παθών, διαιώνιση της βίας.  

- Ο φανατισμός, η μισαλλοδοξία, οι εντάσεις και οι αποκλεισμοί θέτουν σε κίνδυνο το δημοκρατικό 

πολίτευμα και τους θεσμούς του, τη δικαιοσύνη και τους νόμους. 

- Διαίρεση των πολιτών σε κατηγορίες: πολίτες με πλήρη δικαιώματα που συμμετέχουν ισότιμα και 

απολαμβάνουν ανεμπόδιστα όλων των κοινωνικών αγαθών και άνθρωποι που καταδικάζονται 

απροστάτευτοι στην οικονομική καθυστέρηση, στην πολιτιστική υπανάπτυξη, στην περιθωριοποίηση 

και στον κοινωνικό αποκλεισμό. 

 - Οι ρατσιστικές θεωρίες και η άσκηση ρατσιστικής βίας συνιστά παραβίαση των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων (με πρώτα αυτά της ισότητας, της ζωής, της αξιοπρέπειας) όπως αυτά έχουν 

προσδιοριστεί από διεθνείς οργανισμούς και προστατεύονται από τα Συντάγματα όλων των 

δημοκρατικών κρατών.  

- Ευτελισμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας τόσο εκείνων που επιβάλλουν τους διαχωρισμούς και τις 

ποικίλες διακρίσεις όσο και εκείνων που τις υφίστανται. 

 

Τρόποι αντιμετώπισης 

Φορείς κοινωνικοποίησης: 

 

-Οικογένεια: Καλλιέργεια σεβασμού προς το διαφορετικό. Απαλλαγή από προκαταλήψεις και 

στερεότυπα και μετάδοση αξιών. 

 

-Παροχή ανθρωπιστικής παιδείας που καλλιεργεί την κριτική στάση απέναντι σε ρατσιστικές 

αντιλήψεις, ενισχύει τις ηθικοπνευματικές αντιστάσεις στην μισαλλοδοξία και το φανατισμό και 

ενθαρρύνει το σεβασμό και την ανοχή στην διαφορετικότητα με τις ποικίλες μορφές της μέσω της 

διαπολιτισμικής αγωγής.   

   

-Μέσα μαζικής ενημέρωσης που ενημερώνουν αντικειμενικά ,αποχρωματισμός της ενημέρωσης από 

ρατσιστικά σχόλια, στηλίτευση ρατσιστικών συμπεριφορών, προβολή του πολιτισμού των άλλων 

λαών με στόχο την άρση των προκαταλήψεων. 
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-Πνευματικοί άνθρωποι που θα αγωνίζονται για την κατάργηση των διακρίσεων και θα 

ενεργοποιηθούν στην αφύπνιση της κοινής γνώμης μέσα από το έργο τους 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


