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ΘΕΜΑΤΑ 

Ομάδα Α 

Α. Να σημειώσετε δίπλα στις παρακάτω προτάσεις το γράμμα (Σ) αν το περιεχόμενο τους 

είναι σωστό ή το γράμμα (Λ) αν είναι λάθος. 

Α1. Ο εθνικισμός και ο πατριωτισμός είναι έννοιες που εκφράζουν το ίδιο συναίσθημα. 

Α2. Κάθε κοινωνία οργανώνει και εκφράζει τις λειτουργίες της (κοινωνικοποίηση, προστασία 

μελών κλπ) με δικό της τρόπο. 

Α3. Ο όρος «υποπολιτισμός» δηλώνει υποτίμηση ή κατωτερότητα. 

Α4. Η πολιτική της αφομοίωσης εξαναγκάζει τις μεταναστευτικές ομάδες να αποποιηθούν τη 

διαφορετικότητά τους. 

                                                                                                                                     Μονάδες 20 

 

Α.5. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση για καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις. 

Ένας λαός που οδηγείται σε βίαιη αντιπαράθεση με τον κατακτητή του για να ανεξαρτητοποιηθεί , 

τι είδους πόλεμο κάνει; 

Α. Κατακτητικό. 

Β. Θρησκευτικό. 

Γ. Αμυντικό. 

Δ. Εθνικοαπελευθερωτικό. 
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Α6. Το «απαρτχάιντ» ήταν παράδειγμα: 

Α. κοινωνικού ρατσισμού. 

Β. επιστημονικού ρατσισμού. 

Γ. φυλετικής διάκρισης. 

Δ. θεσμικού ρατσισμού. 

                                                                                                                                    Μονάδες 10 

 

Α.7.Να δώσετε τον ορισμό των παρακάτω εννοιών: πολιτικός πρόσφυγας, παλιννόστηση, 

σοβινισμός, στερεότυπα, μετανάστευση.                                                                Μονάδες  20 

                                                                                                                                                                   

Ομάδα Β 

Β1. Αφού προσδιορίσετε τον όρο «μετανάστευση», να εξηγήσετε σε τι διαφέρει ένας 

οικονομικός μετανάστης από έναν πολιτικό πρόσφυγα και να αναλύσετε τις τρεις 

μεταναστευτικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν μεταπολεμικά σε χώρες της Ε.Ε. 

                                                                                                                                    Μονάδες 20 

Β2. Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις οικοδομούν το σύνθετο φαινόμενο του ρατσισμού. 

Αφού μελετήσετε το παρακάτω απόσπασμα να προσδιορίσετε α) τον «κλασικό» ορισμό του 

ρατσισμού μέχρι τις αρχές του 20
ου

 αιώνα και τον ενδεδειγμένο όρο για τους σύγχρονους 

κοινωνιολόγους και β) τη μορφή ρατσισμού που αναφέρεται στο απόσπασμα και τι 

περιελάμβανε.                                                                                                           Μονάδες 30 

«[…]Στις εκλογές του 1948 το Εθνικό Κόμμα της Νότιας Αφρικής, με την ηγεσία του προτεστάντη 

ιερέα Ντάνιελ Φ. Μάλαν, κερδίζει τις εκλογές με οριακή πλειοψηφία. Αμέσως το σχέδιο φυλετικού 

διαχωρισμού τίθεται σε εφαρμογή. Οι κάτοικοι της χώρας διαιρούνται σε τέσσερις κατηγορίες: 

μαύροι, μιγάδες (coloureds), Ινδοί/Ασιάτες και λευκοί. Ακολουθεί η σταδιακή κατασκευή του 

«απαρτχάιντ», του πιο σύνθετου συστήματος φυλετικού διαχωρισμού και διακρίσεων που γνώρισε 

ποτέ η ανθρωπότητα. Το απαρτχάιντ θα οικοδομηθεί σταδιακά τα επόμενα χρόνια και θα διαρκέσει 

σχεδόν μισό αιώνα. Στο διάστημα αυτό εκατοντάδες χιλιάδες ακτιβιστές φυλακίζονται γιατί 
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αρνούνται να υπακούσουν στις σχετικές νομοθετικές  ρυθμίσεις, εκατοντάδες δολοφονούνται από 

τις δυνάμεις ασφαλείας του καθεστώτος σε συνεργασία με διάφορους παρακρατικούς, ενώ τρία 

εκατομμύρια άνθρωποι απομακρύνονται με κυβερνητικές αποφάσεις και συχνά διά της βίας από τις 

κατοικίες τους. Η νέα κυβέρνηση επιβάλλει τον διαχωρισμό μεταξύ μαύρων και λευκών σε κάθε 

επίπεδο. Το 1950 κάθε κάτοικος της χώρας αποκτά μία ταυτότητα που αναγράφει τη φυλετική του 

κατηγορία. Επίσης κάθε φυλετική κατηγορία αποκτά τη «δική» της περιοχή, μια απόφαση που θα 

οδηγήσει σε πλήθος εξαναγκαστικών μετακινήσεων. Κάθε πλευρά της ιδιωτικής και δημόσιας 

ζωής -κατοικία, εργασία, εκπαίδευση, υγεία- ρυθμίζεται νομοθετικά με σκοπό τον υποβιβασμό των 

μαύρων και των άλλων εγχρώμων σε πολίτες δευτέρας κατηγορίας. Το 1949 οι μεικτοί γάμοι 

τίθενται εκτός νόμου και το 1950 με τη Νομοθετική Πράξη περί Ανηθικότητας η ερωτική σχέση 

μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικές φυλετικές ομάδες θεωρείται ποινικό αδίκημα. Βεβαίως ο 

στόχος όλων αυτών των μέτρων είναι η διαιώνιση της κυριαρχίας των λευκών. [ ….. ] Βέβαια ο 

θεσμοποιημένος φυλετικός διαχωρισμός δεν γεννήθηκε ξαφνικά μια ωραία πρωία του 1948 ούτε 

και οι Αφρικάνερ ήταν οι μόνοι λευκοί ρατσιστές στη Νότια Αφρική. Σοβαρές και σημαντικές 

διακρίσεις υπήρχαν και πριν. Ωστόσο αυτό που γεννήθηκε το 1948 και ολοκληρώθηκε σταδιακά 

μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970 δεν είναι μια απλή διεύρυνση της στέρησης πολιτικών 

δικαιωμάτων. Αντίθετα, ήταν το πιο συστηματικό, λεπτομερές και πλήρες νομικό πλαίσιο 

διακρίσεων και φυλετικής διαστρωμάτωσης που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα.» 

                                                                                                                        (πηγή: kathimerini.gr) 

 


