
 

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

 « Ο ρατσισμός σήμερα στην Ελλάδα» 

 Η χώρα μας, λόγω του τελευταίου μεταναστευτικού κινήματος των τελευταίων 15  

χρόνων, τείνει να εξελιχθεί σε μια χώρα με έντονο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα. Άνθρωποι  

διαφορετικών φυλών, θρησκειών, γλώσσας, συνηθειών, εθίμων και συμπεριφοράς 

αναζητούν  

στη χώρα μας καταφύγιο. Είμαστε, όμως, εμείς οι Έλληνες, έτοιμοι να δεχτούμε αυτή τη νέα  

κατάσταση ή μήπως είμαστε ρατσιστές και ξενοφοβικοί; 

 Καταρχήν, θα πρέπει να ορίσουμε την έννοια του ρατσισμού. Τι είναι, λοιπόν, ο  

ρατσισμός; Πολύ απλά, να υποτιμάς τον άλλον με σκέψεις ή πράξεις, επειδή είναι άλλης  

φυλής, κατάγεται από άλλη χώρα, πιστεύει σε άλλη θρησκεία ή δεν πιστεύει καθόλου σε  

θρησκεία, μιλάει άλλη γλώσσα ή διάλεκτο, ερωτεύεται άτομα του ίδιου φύλου, έχει  

διαφορετικές συνήθειες, έθιμα και συμπεριφορές ή έχει μια μειωμένη ικανότητα ή  

δυνατότητα. 

 Τα αίτια του ρατσισμού, αν και μπορεί να διαφέρουν από κοινωνία σε κοινωνία, είναι  

συνήθως κοινά. Καταρχήν, η έμφυτη τάση του ανθρώπου να αντιμετωπίζει με καχυποψία κι  

από απόσταση καθετί ξένο προς αυτόν. Ας πάρουμε παράδειγμα από τον εαυτό μας. Πόσο  

εύκολα άραγε θα μπορούσαμε να κάνουμε παρέα με κάποιον μουσουλμάνο ή κάποιον  

ομοφυλόφιλο; Θα μπορούσαμε να του μιλάμε φυσιολογικά, να του συμπεριφερόμαστε  

φυσιολογικά και να αναγνωρίζουμε τη διαφορετικότητά του; Σε αυτήν την έμφυτη τάση των  

ανθρώπων αν προσθέσουμε και τη σύνδεση ορισμένων κοινωνικών ομάδων με παραβατική  

συμπεριφορά, όπως ναρκωτικά, κλοπές κλπ, ο ρατσισμός δεν αργεί να φουντώσει μέσα 

μας. 



 

 

 Ο ρατσισμός μπορεί να πάρει διάφορες μορφές κι εμφανίζεται σε διάφορες περιπτώσεις.  

Ρατσισμός, για παράδειγμα, είναι να εκμεταλλεύεσαι έναν Αλβανό στη δουλειά σου και να  

τον πληρώνεις χαμηλότερο μεροκάματο τόσο από αυτό που προβλέπει ο νόμος όσο και 

από  

αυτό που πληρώνεις στους άλλους Έλληνες που εκτελούν την ίδια εργασία. Η οικονομική  

εξαθλίωση αυτών των ανθρώπων που τους ώθησε στη μετανάστευση αποτελεί, δυστυχώς,  

για εμάς κριτήριο εκμετάλλευσης. Ένα άλλο παράδειγμα ρατσισμού είναι να θεωρείς  

υποδεέστερους τους πρόσφυγες του 1922 της Μικράς Ασίας, της Κωνσταντινούπολης και 

της  

Θράκης. Ρατσισμός είναι επίσης ο κοινωνικός αποκλεισμός των αλλοδαπών, όπως των  

Αλβανών, Πολωνών, Ιρακινών. Τα παραπάνω αποτελούν μερικά μόνο από τα παραδείγματα  

ρατσισμού, ενώ μια πλήρης λίστα θα ήταν αδύνατον να συνταχθεί. 

 Κλείνοντας, πρέπει να τονίσουμε ότι χρειάζεται συνειδητός και συνεχής αγώνας, αλλά κι  

έντιμη αυτοανάλυση και παραδοχή αμαρτημάτων, για να πολεμήσουμε αποτελεσματικά 

αυτή τη φοβερή κοινωνική μάστιγα που δηλητηριάζει όχι μόνο την κοινωνική ζωή μας, αλλά  

και την ψυχή μας. 

 (Διασκευή- απόσπασμα από άρθρο,28/5/2010) 
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Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1) Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο σε 100-120 λέξεις 

2) α) Να εντοπίσετε τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης της τέταρτης παραγράφου. Να  

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

β) Να δώσετε έναν τίτλο στο κείμενο χρησιμοποιώντας τη μεταφορική λειτουργία της  

γλώσσας. 



 

 

γ) Να δώσετε ένα πλαγιότιτλο στην τελευταία παράγραφο του κειμένου. 

 δ)Να εντοπίσετε τρείς συνδετικές λέξεις και να αποδώσετε τη σημασία τους. 

  

3) α)Να αναγνωρίσετε πλήρως όλες τις δευτερεύουσες προτάσεις της τελευταίας  

παραγράφου(είδος, εισαγωγή, συντακτικός ρόλος). 

  

β) «Τι είναι λοιπόν ο ρατσισμός;» Να μετατρέψετε την παραπάνω ευθεία ερώτηση σε  

δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση και να την αναγνωρίσετε. 

  

γ) Να γράψετε από ένα συνώνυμο για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις : υποτιμάς,  

εξαθλίωση, υποδεέστερους, συνεχής, αμαρτημάτων 

  

δ) Στο κείμενο, μεταξύ άλλων, αναφέρονται οι έννοιες του ρατσισμού και της  

ξενοφοβίας. Να προσπαθήσετε να τις ορίσετε. 

  

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ  

Το τελευταίο διάστημα η χώρα μας αποτελεί χώρο υποδοχής πολλών μεταναστών.  

Αποφασίζετε να γράψετε ένα άρθρο το οποίο θα δημοσιευτεί στη σχολική εφημερίδα  

αναφέροντας τα προβλήματα που προκύπτουν για τους πρόσφυγες και για την  

ελληνική κοινωνία. Ακολούθως, να προτείνετε τρόπους αντιμετώπισης αυτών των 

προβλημάτων. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΑΛΙΣΒΟΥΡΑΚΗ 

 


