
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

Κείμενο 

 

[Οι ρίζες του μίσους] 

 

 

Υπάρχουν δύο ψυχικές εκφράσεις του μίσους: Το μίσος για τον άλλο και το 

μίσος για τον εαυτό μας, το οποίο συχνά δεν παρουσιάζεται ως τέτοιο. Αλλά πρέπει 

να καταλάβουμε ότι και τα δυο έχουν κοινή ρίζα, την άρνηση της ψυχής να δεχθεί 

αυτό που για την ίδια είναι ξένο. Κατά τη διαδικασία κοινωνικοποίησης, οι δύο 

διαστάσεις του μίσους χαλιναγωγούνται σε σημαντικό βαθμό, τουλάχιστον όσον 

αφορά τις πιο δραματικές εκδηλώσεις τους. Εν μέρει αυτό επιτυγχάνεται μέσω των 

«εποικοδομητικών» κοινωνικών σκοπών, δηλαδή την εκμετάλλευση της φύσης και 

τον συναγωνισμό διαφόρων ειδών (τις «ειρηνικές» αγωνιστικές δραστηριότητες, όπως 

ο αθλητισμός, τον οικονομικό ή πολιτικό ανταγωνισμό κτλ). Όλες αυτές οι διέξοδοι 

κατευθύνουν ένα μέρος του μίσους και της «διαθέσιμης» καταστροφικής ενέργειας, 

αλλά όχι το σύνολο τους. 

Το κομμάτι του μίσους και της καταστροφικότητας που απομένει φυλάσσεται 

σε μία δεξαμενή έτοιμη να μετατραπεί σε καταστροφικές δραστηριότητες, 

σχηματοποιημένες και θεσμοθετημένες, που στρέφονται εναντίον άλλων ομάδων - 

δηλαδή να μετατραπεί σε πόλεμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ψυχικό μίσος είναι η 

«αιτία» του πολέμου. Αλλά το μίσος είναι, αναμφίβολα, ένας όρος, όχι μόνο 

απαραίτητος αλλά και ουσιαστικός, του πόλεμου. Το μίσος καθορίζει τον πόλεμο και 

εκφράζεται μέσω αυτού. Και όταν η δεξαμενή του μίσους δεν βρίσκει διέξοδο στον 

πόλεμο, εκδηλώνεται υπόκωφα με τη μορφή της περιφρόνησης, της ξενοφοβίας και 

του ρατσισμού. 

Οι καταστροφικές τάσεις των ατόμων συνάδουν απόλυτα με την ανάγκη μίας 

κοινωνίας να ενδυναμώνει τη θέση των νόμων, των αξιών και των κανόνων της, ως 

μοναδικά στην τελειότητα τους και ως τα μόνα αληθινά, ενώ οι νόμοι, τα «πιστεύω» 

και τα έθιμα των άλλων είναι κατώτερα, λανθασμένα, άσχημα, αηδιαστικά, φριχτά. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά παρατηρούνται με μεγαλύτερη ένταση στις εντελώς 

κλειστές κοινωνίες: στις αρχαϊκές ή παραδοσιακές αλλά ακόμη περισσότερο στις 

σύγχρονες απολυταρχικές. Η κύρια απάτη είναι πάντα: Οι κανόνες μας είναι το καλό, 

το καλό είναι οι κανόνες μας, οι κανόνες μας δεν είναι ίδιοι με τους δικούς τους άρα 

οι κανόνες τους δεν είναι καλοί.  

Πάντα φαινόταν σχεδόν αδύνατο οι ανθρώπινες ομάδες να αντιμετωπίζουν το 

διαφορετικό ως ακριβώς αυτό: Απλώς διαφορετικό. Επίσης, ήταν σχεδόν αδύνατο να 

αντιμετωπίζουν τους θεσμούς των άλλων ως ούτε κατώτερους ούτε ανώτερους αλλά 

απλώς ως διαφορετικούς. Η συνάντηση μίας κοινωνίας με άλλες συνήθως ανοίγει τον 

δρόμο για τρεις πιθανές εκτιμήσεις: ή οι άλλοι είναι ανώτεροι από εμάς ή είναι ίσοι ή 

είναι κατώτεροι. Συχνά υπερισχύει η τρίτη πιθανότητα: οι άλλοι είναι κατώτεροι. 



Αυτό βεβαίως αποκλείει την πιθανότητα οι άλλοι να είναι ίσοι με εμάς, με την έννοια 

ότι οι θεσμοί τους απλώς δεν συγκρίνονται με τους δικούς μας. Ακόμη και στην 

περίπτωση «μη θρησκευτικών» πολιτισμών, μία τέτοια παραδοχή θα δημιουργούσε 

αναπάντητα ερωτηματικά στο καθαρώς θεωρητικό επίπεδο: πώς αντιμετωπίζει κανείς 

κοινωνίες που δεν αναγνωρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, επιβάλλουν στους 

πολίτες τους σκληρές ποινές ή έχουν απαράδεκτα έθιμα; 

Ο δρόμος προς την αναγνώριση του διαφορετικού αρχίζει στο ίδιο σημείο και 

έχει τα ίδια κίνητρα με την αμφισβήτηση των δεδομένων θεσμών της κοινωνίας, την 

απελευθέρωση των σκέψεων και των πράξεων, εν ολίγοις τη γέννηση της 

δημοκρατίας και της φιλοσοφίας. Εδώ μπαίνει κανείς σε πειρασμό να πει ότι το 

άνοιγμα της σκέψης και ο μερικός και σχετικός εκδημοκρατισμός των πολιτικών 

καθεστώτων της Δύσης συνοδεύτηκαν από την παρακμή της ξενοφοβίας και του 

ρατσισμού. Ωστόσο, δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την ιδέα χωρίς να θέσουμε 

ισχυρούς περιορισμούς. Αρκεί να σκεφτούμε με πόσο ακραία επιθετικότητα 

επανεμφανίστηκε ο εθνικισμός, η ξενοφοβία και ο ρατσισμός τον 20ό αιώνα σε χώρες 

«ανεπτυγμένες» και «δημοκρατικές». 

Η αυτονομία, δηλαδή η πλήρης δημοκρατία, και η αποδοχή του άλλου δεν 

αποτελούν φυσική ανθρώπινη κλίση. Αμφότερες συναντούν τεράστια εμπόδια. 

Γνωρίζουμε άλλωστε από την ιστορία ότι ο αγώνας για τη δημοκρατία είχε μέχρι 

σήμερα οριακά μεγαλύτερη επιτυχία από τον αγώνα κατά της ξενοφοβίας και του 

ρατσισμού.  

 

Κ. Καστοριάδης, Οι ρίζες του μίσους, εφ. Βήμα, 24.1.1999 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποιους τρόπους εκτονώνεται, σύμφωνα τον συγγραφέα, το μίσος προς το 

διαφορετικό, όταν δεν εκδηλώνεται με επιθετικότητα και πόλεμο; (60 – 80 

λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για τη δεύτερη παράγραφο (Το κομμάτι … 

ρατσισμού) του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

 



Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: διαδικασία 

κοινωνικοποίησης, σημαίνει, διέξοδο, ανοίγει τον δρόμο, ακόμη. (Μπορείτε 

να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, 

το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. «Το κομμάτι του μίσους και της καταστροφικότητας που απομένει 

φυλάσσεται σε μία δεξαμενή έτοιμη να μετατραπεί σε καταστροφικές 

δραστηριότητες …». 

 

Γ2.α. Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω πρόταση είναι 

δηλωτική/κυριολεκτική ή συνυποδηλωτική/μεταφορική.  

(μονάδες 2) 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

 

 



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Οι ρίζες του μίσους] 

 

 

Υπάρχουν δύο ψυχικές εκφράσεις του μίσους: Το μίσος για τον άλλο και το 

μίσος για τον εαυτό μας, το οποίο συχνά δεν παρουσιάζεται ως τέτοιο. Αλλά πρέπει 

να καταλάβουμε ότι και τα δυο έχουν κοινή ρίζα, την άρνηση της ψυχής να δεχθεί 

αυτό που για την ίδια είναι ξένο. Κατά τη διαδικασία κοινωνικοποίησης, οι δύο 

διαστάσεις του μίσους χαλιναγωγούνται σε σημαντικό βαθμό, τουλάχιστον όσον 

αφορά τις πιο δραματικές εκδηλώσεις τους. Εν μέρει αυτό επιτυγχάνεται μέσω των 

«εποικοδομητικών» κοινωνικών σκοπών, δηλαδή την εκμετάλλευση της φύσης και 

τον συναγωνισμό διαφόρων ειδών (τις «ειρηνικές» αγωνιστικές δραστηριότητες, όπως 

ο αθλητισμός, τον οικονομικό ή πολιτικό ανταγωνισμό κτλ). Όλες αυτές οι διέξοδοι 

κατευθύνουν ένα μέρος του μίσους και της «διαθέσιμης» καταστροφικής ενέργειας, 

αλλά όχι το σύνολο τους. 

Το κομμάτι του μίσους και της καταστροφικότητας που απομένει φυλάσσεται 

σε μία δεξαμενή έτοιμη να μετατραπεί σε καταστροφικές δραστηριότητες, 

σχηματοποιημένες και θεσμοθετημένες, που στρέφονται εναντίον άλλων ομάδων - 

δηλαδή να μετατραπεί σε πόλεμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ψυχικό μίσος είναι η 

«αιτία» του πολέμου. Αλλά το μίσος είναι, αναμφίβολα, ένας όρος, όχι μόνο 

απαραίτητος αλλά και ουσιαστικός, του πόλεμου. Το μίσος καθορίζει τον πόλεμο και 

εκφράζεται μέσω αυτού. Και όταν η δεξαμενή του μίσους δεν βρίσκει διέξοδο στον 

πόλεμο, εκδηλώνεται υπόκωφα με τη μορφή της περιφρόνησης, της ξενοφοβίας και 

του ρατσισμού. 

Οι καταστροφικές τάσεις των ατόμων συνάδουν απόλυτα με την ανάγκη μίας 

κοινωνίας να ενδυναμώνει τη θέση των νόμων, των αξιών και των κανόνων της, ως 

μοναδικά στην τελειότητα τους και ως τα μόνα αληθινά, ενώ οι νόμοι, τα «πιστεύω» 

και τα έθιμα των άλλων είναι κατώτερα, λανθασμένα, άσχημα, αηδιαστικά, φριχτά. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά παρατηρούνται με μεγαλύτερη ένταση στις εντελώς 

κλειστές κοινωνίες: στις αρχαϊκές ή παραδοσιακές αλλά ακόμη περισσότερο στις 

σύγχρονες απολυταρχικές. Η κύρια απάτη είναι πάντα: Οι κανόνες μας είναι το καλό, 

το καλό είναι οι κανόνες μας, οι κανόνες μας δεν είναι ίδιοι με τους δικούς τους άρα 

οι κανόνες τους δεν είναι καλοί.  

Πάντα φαινόταν σχεδόν αδύνατο οι ανθρώπινες ομάδες να αντιμετωπίζουν το 

διαφορετικό ως ακριβώς αυτό: Απλώς διαφορετικό. Επίσης, ήταν σχεδόν αδύνατο να 

αντιμετωπίζουν τους θεσμούς των άλλων ως ούτε κατώτερους ούτε ανώτερους αλλά 

απλώς ως διαφορετικούς. Η συνάντηση μίας κοινωνίας με άλλες συνήθως ανοίγει τον 



δρόμο για τρεις πιθανές εκτιμήσεις: ή οι άλλοι είναι ανώτεροι από εμάς ή είναι ίσοι ή 

είναι κατώτεροι. Συχνά υπερισχύει η τρίτη πιθανότητα: οι άλλοι είναι κατώτεροι. 

Αυτό βεβαίως αποκλείει την πιθανότητα οι άλλοι να είναι ίσοι με εμάς, με την έννοια 

ότι οι θεσμοί τους απλώς δεν συγκρίνονται με τους δικούς μας. Ακόμη και στην 

περίπτωση «μη θρησκευτικών» πολιτισμών, μία τέτοια παραδοχή θα δημιουργούσε 

αναπάντητα ερωτηματικά στο καθαρώς θεωρητικό επίπεδο: πώς αντιμετωπίζει κανείς 

κοινωνίες που δεν αναγνωρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, επιβάλλουν στους 

πολίτες τους σκληρές ποινές ή έχουν απαράδεκτα έθιμα; 

Ο δρόμος προς την αναγνώριση του διαφορετικού αρχίζει στο ίδιο σημείο και 

έχει τα ίδια κίνητρα με την αμφισβήτηση των δεδομένων θεσμών της κοινωνίας, την 

απελευθέρωση των σκέψεων και των πράξεων, εν ολίγοις τη γέννηση της 

δημοκρατίας και της φιλοσοφίας. Εδώ μπαίνει κανείς σε πειρασμό να πει ότι το 

άνοιγμα της σκέψης και ο μερικός και σχετικός εκδημοκρατισμός των πολιτικών 

καθεστώτων της Δύσης συνοδεύτηκαν από την παρακμή της ξενοφοβίας και του 

ρατσισμού. Ωστόσο, δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την ιδέα χωρίς να θέσουμε 

ισχυρούς περιορισμούς. Αρκεί να σκεφτούμε με πόσο ακραία επιθετικότητα 

επανεμφανίστηκε ο εθνικισμός, η ξενοφοβία και ο ρατσισμός τον 20ό αιώνα σε χώρες 

«ανεπτυγμένες» και «δημοκρατικές». 

Η αυτονομία, δηλαδή η πλήρης δημοκρατία, και η αποδοχή του άλλου δεν 

αποτελούν φυσική ανθρώπινη κλίση. Αμφότερες συναντούν τεράστια εμπόδια. 

Γνωρίζουμε άλλωστε από την ιστορία ότι ο αγώνας για τη δημοκρατία είχε μέχρι 

σήμερα οριακά μεγαλύτερη επιτυχία από τον αγώνα κατά της ξενοφοβίας και του 

ρατσισμού.  

 

Κ. Καστοριάδης, Οι ρίζες του μίσους, εφ. Βήμα, 24.1.1999 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

Β1. Ποιος δρόμος μπορεί, σύμφωνα με τον συγγραφέα, να οδηγήσει στην 

αναγνώριση του διαφορετικού και τη συμφιλίωση μαζί του; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

Β2. Να γράψετε τα δομικά μέρη της πρώτης παραγράφου (Υπάρχουν …. σύνολό 

τους.) του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

 



Γ. (Μονάδες 15)  

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για κάθε λέξη του κειμένου με την έντονη γραφή. 

Φροντίστε, ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της 

κάθε λέξης: διαδικασία, απομένει, ενδυναμώνει, αμφισβήτηση, παρακμή 

(Mπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον 

αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Η αυτονομία, δηλαδή η πλήρης δημοκρατία, και η αποδοχή του άλλου 

δεν αποτελούν φυσική ανθρώπινη κλίση». 

 Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω φράση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 3) 

Γ2.β. Να γράψετε δύο προτάσεις με την υπογραμμισμένη λέξη κλίση. Στην πρώτη 

χρησιμοποιήστε τη λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη 

μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 2) 

 



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

Κείμενο 

 

[Οι ρίζες του μίσους] 

 

 

Υπάρχουν δύο ψυχικές εκφράσεις του μίσους: Το μίσος για τον άλλο και το 

μίσος για τον εαυτό μας, το οποίο συχνά δεν παρουσιάζεται ως τέτοιο. Αλλά πρέπει 

να καταλάβουμε ότι και τα δυο έχουν κοινή ρίζα, την άρνηση της ψυχής να δεχθεί 

αυτό που για την ίδια είναι ξένο. Κατά τη διαδικασία κοινωνικοποίησης, οι δύο 

διαστάσεις του μίσους χαλιναγωγούνται σε σημαντικό βαθμό, τουλάχιστον όσον 

αφορά τις πιο δραματικές εκδηλώσεις τους. Εν μέρει αυτό επιτυγχάνεται μέσω των 

«εποικοδομητικών» κοινωνικών σκοπών, δηλαδή την εκμετάλλευση της φύσης και 

τον συναγωνισμό διαφόρων ειδών (τις «ειρηνικές» αγωνιστικές δραστηριότητες, όπως 

ο αθλητισμός, τον οικονομικό ή πολιτικό ανταγωνισμό κτλ). Όλες αυτές οι διέξοδοι 

κατευθύνουν ένα μέρος του μίσους και της «διαθέσιμης» καταστροφικής ενέργειας, 

αλλά όχι το σύνολο τους. 

Το κομμάτι του μίσους και της καταστροφικότητας που απομένει φυλάσσεται 

σε μία δεξαμενή έτοιμη να μετατραπεί σε καταστροφικές δραστηριότητες, 

σχηματοποιημένες και θεσμοθετημένες, που στρέφονται εναντίον άλλων ομάδων - 

δηλαδή να μετατραπεί σε πόλεμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ψυχικό μίσος είναι η 

«αιτία» του πολέμου. Αλλά το μίσος είναι, αναμφίβολα, ένας όρος, όχι μόνο 

απαραίτητος αλλά και ουσιαστικός, του πόλεμου. Το μίσος καθορίζει τον πόλεμο και 

εκφράζεται μέσω αυτού. Και όταν η δεξαμενή του μίσους δεν βρίσκει διέξοδο στον 

πόλεμο, εκδηλώνεται υπόκωφα με τη μορφή της περιφρόνησης, της ξενοφοβίας και 

του ρατσισμού. 

Οι καταστροφικές τάσεις των ατόμων συνάδουν απόλυτα με την ανάγκη μίας 

κοινωνίας να ενδυναμώνει τη θέση των νόμων, των αξιών και των κανόνων της, ως 

μοναδικά στην τελειότητα τους και ως τα μόνα αληθινά, ενώ οι νόμοι, τα «πιστεύω» 

και τα έθιμα των άλλων είναι κατώτερα, λανθασμένα, άσχημα, αηδιαστικά, φριχτά. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά παρατηρούνται με μεγαλύτερη ένταση στις εντελώς 

κλειστές κοινωνίες: στις αρχαϊκές ή παραδοσιακές αλλά ακόμη περισσότερο στις 

σύγχρονες απολυταρχικές. Η κύρια απάτη είναι πάντα: Οι κανόνες μας είναι το καλό, 

το καλό είναι οι κανόνες μας, οι κανόνες μας δεν είναι ίδιοι με τους δικούς τους άρα 

οι κανόνες τους δεν είναι καλοί.  

Πάντα φαινόταν σχεδόν αδύνατο οι ανθρώπινες ομάδες να αντιμετωπίζουν το 

διαφορετικό ως ακριβώς αυτό: Απλώς διαφορετικό. Επίσης, ήταν σχεδόν αδύνατο να 

αντιμετωπίζουν τους θεσμούς των άλλων ως ούτε κατώτερους ούτε ανώτερους αλλά 

απλώς ως διαφορετικούς. Η συνάντηση μίας κοινωνίας με άλλες συνήθως ανοίγει τον 

δρόμο για τρεις πιθανές εκτιμήσεις: ή οι άλλοι είναι ανώτεροι από εμάς ή είναι ίσοι ή 

είναι κατώτεροι. Συχνά υπερισχύει η τρίτη πιθανότητα: οι άλλοι είναι κατώτεροι. 



Αυτό βεβαίως αποκλείει την πιθανότητα οι άλλοι να είναι ίσοι με εμάς, με την έννοια 

ότι οι θεσμοί τους απλώς δεν συγκρίνονται με τους δικούς μας. Ακόμη και στην 

περίπτωση «μη θρησκευτικών» πολιτισμών, μία τέτοια παραδοχή θα δημιουργούσε 

αναπάντητα ερωτηματικά στο καθαρώς θεωρητικό επίπεδο: πώς αντιμετωπίζει κανείς 

κοινωνίες που δεν αναγνωρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, επιβάλλουν στους 

πολίτες τους σκληρές ποινές ή έχουν απαράδεκτα έθιμα; 

Ο δρόμος προς την αναγνώριση του διαφορετικού αρχίζει στο ίδιο σημείο και 

έχει τα ίδια κίνητρα με την αμφισβήτηση των δεδομένων θεσμών της κοινωνίας, την 

απελευθέρωση των σκέψεων και των πράξεων, εν ολίγοις τη γέννηση της 

δημοκρατίας και της φιλοσοφίας. Εδώ μπαίνει κανείς σε πειρασμό να πει ότι το 

άνοιγμα της σκέψης και ο μερικός και σχετικός εκδημοκρατισμός των πολιτικών 

καθεστώτων της Δύσης συνοδεύτηκαν από την παρακμή της ξενοφοβίας και του 

ρατσισμού. Ωστόσο, δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την ιδέα χωρίς να θέσουμε 

ισχυρούς περιορισμούς. Αρκεί να σκεφτούμε με πόσο ακραία επιθετικότητα 

επανεμφανίστηκε ο εθνικισμός, η ξενοφοβία και ο ρατσισμός τον 20ό αιώνα σε χώρες 

«ανεπτυγμένες» και «δημοκρατικές». 

Η αυτονομία, δηλαδή η πλήρης δημοκρατία, και η αποδοχή του άλλου δεν 

αποτελούν φυσική ανθρώπινη κλίση. Αμφότερες συναντούν τεράστια εμπόδια. 

Γνωρίζουμε άλλωστε από την ιστορία ότι ο αγώνας για τη δημοκρατία είχε μέχρι 

σήμερα οριακά μεγαλύτερη επιτυχία από τον αγώνα κατά της ξενοφοβίας και του 

ρατσισμού.  

 

Κ. Καστοριάδης, Οι ρίζες του μίσους, εφ. Βήμα, 24.1.1999 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποια επιχειρήματα επιστρατεύει ο συγγραφέας, για να στηρίξει την άποψή του 

ότι η ανεκτικότητα και η αποδοχή του διαφορετικού δεν είναι αυτονόητα 

στοιχεία της ανθρώπινης φύσης; (60 – 80 λέξεις)  

(μονάδες 10) 

 

Β2. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τέταρτη παράγραφος (Πάντα … έθιμα.) του 

κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 5) 

 



Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για κάθε λέξη του κειμένου με την έντονη γραφή: 

δραματικές, καθορίζει, ένταση, παρακμή, κλίση. Φροντίστε, ώστε μέσα από 

την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: (Mπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το πρόσωπο κ.λπ.).  

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Το κομμάτι του μίσους και της καταστροφικότητας που απομένει 

φυλάσσεται σε μία δεξαμενή έτοιμη να μετατραπεί σε καταστροφικές 

δραστηριότητες»: 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου να εντοπίσετε την αναφορική ονοματική 

πρόταση και με βάση τις πληροφορίες που περιέχει η πρόταση σε σχέση με τον 

προσδιοριζόμενο όρο να την χαρακτηρίσετε ως προσδιοριστική ή ως 

παραθετική. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 

 



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Οι ρίζες του μίσους] 

 

 

Υπάρχουν δύο ψυχικές εκφράσεις του μίσους: Το μίσος για τον άλλο και το 

μίσος για τον εαυτό μας, το οποίο συχνά δεν παρουσιάζεται ως τέτοιο. Αλλά πρέπει 

να καταλάβουμε ότι και τα δυο έχουν κοινή ρίζα, την άρνηση της ψυχής να δεχθεί 

αυτό που για την ίδια είναι ξένο. Κατά τη διαδικασία κοινωνικοποίησης, οι δύο 

διαστάσεις του μίσους χαλιναγωγούνται σε σημαντικό βαθμό, τουλάχιστον όσον 

αφορά τις πιο δραματικές εκδηλώσεις τους. Εν μέρει αυτό επιτυγχάνεται μέσω των 

«εποικοδομητικών» κοινωνικών σκοπών, δηλαδή την εκμετάλλευση της φύσης και 

τον συναγωνισμό διαφόρων ειδών (τις «ειρηνικές» αγωνιστικές δραστηριότητες, όπως 

ο αθλητισμός, τον οικονομικό ή πολιτικό ανταγωνισμό κτλ). Όλες αυτές οι διέξοδοι 

κατευθύνουν ένα μέρος του μίσους και της «διαθέσιμης» καταστροφικής ενέργειας, 

αλλά όχι το σύνολο τους. 

Το κομμάτι του μίσους και της καταστροφικότητας που απομένει φυλάσσεται 

σε μία δεξαμενή έτοιμη να μετατραπεί σε καταστροφικές δραστηριότητες, 

σχηματοποιημένες και θεσμοθετημένες, που στρέφονται εναντίον άλλων ομάδων - 

δηλαδή να μετατραπεί σε πόλεμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ψυχικό μίσος είναι η 

«αιτία» του πολέμου. Αλλά το μίσος είναι, αναμφίβολα, ένας όρος, όχι μόνο 

απαραίτητος αλλά και ουσιαστικός, του πόλεμου. Το μίσος καθορίζει τον πόλεμο και 

εκφράζεται μέσω αυτού. Και όταν η δεξαμενή του μίσους δεν βρίσκει διέξοδο στον 

πόλεμο, εκδηλώνεται υπόκωφα με τη μορφή της περιφρόνησης, της ξενοφοβίας και 

του ρατσισμού. 

Οι καταστροφικές τάσεις των ατόμων συνάδουν απόλυτα με την ανάγκη μίας 

κοινωνίας να ενδυναμώνει τη θέση των νόμων, των αξιών και των κανόνων της, ως 

μοναδικά στην τελειότητα τους και ως τα μόνα αληθινά, ενώ οι νόμοι, τα «πιστεύω» 

και τα έθιμα των άλλων είναι κατώτερα, λανθασμένα, άσχημα, αηδιαστικά, φριχτά. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά παρατηρούνται με μεγαλύτερη ένταση στις εντελώς 

κλειστές κοινωνίες: στις αρχαϊκές ή παραδοσιακές αλλά ακόμη περισσότερο στις 

σύγχρονες απολυταρχικές. Η κύρια απάτη είναι πάντα: Οι κανόνες μας είναι το καλό, 

το καλό είναι οι κανόνες μας, οι κανόνες μας δεν είναι ίδιοι με τους δικούς τους άρα 

οι κανόνες τους δεν είναι καλοί.  



Πάντα φαινόταν σχεδόν αδύνατο οι ανθρώπινες ομάδες να αντιμετωπίζουν το 

διαφορετικό ως ακριβώς αυτό: Απλώς διαφορετικό. Επίσης, ήταν σχεδόν αδύνατο να 

αντιμετωπίζουν τους θεσμούς των άλλων ως ούτε κατώτερους ούτε ανώτερους αλλά 

απλώς ως διαφορετικούς. Η συνάντηση μίας κοινωνίας με άλλες συνήθως ανοίγει τον 

δρόμο για τρεις πιθανές εκτιμήσεις: ή οι άλλοι είναι ανώτεροι από εμάς ή είναι ίσοι ή 

είναι κατώτεροι. Συχνά υπερισχύει η τρίτη πιθανότητα: οι άλλοι είναι κατώτεροι. 

Αυτό βεβαίως αποκλείει την πιθανότητα οι άλλοι να είναι ίσοι με εμάς, με την έννοια 

ότι οι θεσμοί τους απλώς δεν συγκρίνονται με τους δικούς μας. Ακόμη και στην 

περίπτωση «μη θρησκευτικών» πολιτισμών, μία τέτοια παραδοχή θα δημιουργούσε 

αναπάντητα ερωτηματικά στο καθαρώς θεωρητικό επίπεδο: πώς αντιμετωπίζει κανείς 

κοινωνίες που δεν αναγνωρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, επιβάλλουν στους 

πολίτες τους σκληρές ποινές ή έχουν απαράδεκτα έθιμα; 

Ο δρόμος προς την αναγνώριση του διαφορετικού αρχίζει στο ίδιο σημείο και 

έχει τα ίδια κίνητρα με την αμφισβήτηση των δεδομένων θεσμών της κοινωνίας, την 

απελευθέρωση των σκέψεων και των πράξεων, εν ολίγοις τη γέννηση της 

δημοκρατίας και της φιλοσοφίας. Εδώ μπαίνει κανείς σε πειρασμό να πει ότι το 

άνοιγμα της σκέψης και ο μερικός και σχετικός εκδημοκρατισμός των πολιτικών 

καθεστώτων της Δύσης συνοδεύτηκαν από την παρακμή της ξενοφοβίας και του 

ρατσισμού. Ωστόσο, δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την ιδέα χωρίς να θέσουμε 

ισχυρούς περιορισμούς. Αρκεί, δηλαδή, να σκεφτούμε με πόσο ακραία επιθετικότητα 

επανεμφανίστηκε ο εθνικισμός, η ξενοφοβία και ο ρατσισμός τον 20ό αιώνα σε χώρες 

«ανεπτυγμένες» και «δημοκρατικές». 

Η αυτονομία, δηλαδή η πλήρης δημοκρατία, και η αποδοχή του άλλου δεν 

αποτελούν φυσική ανθρώπινη κλίση. Απεναντίας, αμφότερες συναντούν τεράστια 

εμπόδια. Γνωρίζουμε άλλωστε από την ιστορία ότι ο αγώνας για τη δημοκρατία είχε 

μέχρι σήμερα οριακά μεγαλύτερη επιτυχία από τον αγώνα κατά της ξενοφοβίας και 

του ρατσισμού.  

 

Κ. Καστοριάδης, Οι ρίζες του μίσους, εφ. Βήμα, 24.1.1999 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 



 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με τον συγγραφέα, ήταν ανέκαθεν δύσκολο να 

αποδεχτούν οι ανθρώπινες ομάδες τη διαφορετικότητα των Άλλων; (60 – 80 

λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2α. Να επισημάνετε δύο λέξεις/φράσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η νοηματική 

συνοχή στην τέταρτη παράγραφο (Πάντα… έθιμα) του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

Β2β. Ποιες σχέσεις συνοχής δηλώνουν αντίστοιχα οι λέξεις/φράσεις που εντοπίσατε; 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: 

χαλιναγωγούνται, αναμφίβολα, εντελώς, σκληρές, τεράστια.  

(μονάδες 5) 

 

Γ1.β.  Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

πρόσωπο, το γένος κ.λπ.) 

(μονάδες 5) 

 

Γ2α.  Να προσδιορίσετε αν η λέξη δρόμος (δηλώνεται και στο κείμενο με 

υπογράμμιση). χρησιμοποιείται με κυριολεκτική/δηλωτική ή 

μεταφορική/συνυποδηλωτική σημασία. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β.  Να γράψετε μία περίοδο λόγου 20-30 λέξεων στην οποία να 

χρησιμοποιήσετε τη λέξη δρόμος με τη μεταφορική/συνυποδηλωτική της 

σημασία. 

(μονάδες 3) 

 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

 [Ρατσισμός] 

 

Ο ρατσισμός δεν είναι ένας και ενιαίος. Υπάρχουν, όμως, ορισμένα 

χαρακτηριστικά κοινά σε όλους τους ρατσισμούς. Έτσι, κάθε ρατσισμός στηρίζεται 

σε αρνητικά στερεότυπα, δηλαδή σε προκαταλήψεις για τις άλλες, τις ξένες φυλές. Ο 

ρατσιστής γνωρίζει ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους πολιτισμούς και στις 

επιμέρους κοινωνικές ομάδες. Όμως, τις διαφορές αυτές  τις απολυτοποιεί, τις θεωρεί 

αναλλοίωτες και αιώνιες, ενώ τη δική του φυλή τη θεωρεί ανώτερη από όλες τις 

άλλες. Επιπλέον, θεωρεί ότι τα χαρακτηριστικά μιας ορισμένης ομάδας είναι 

ομοιογενή για όλα τα μέλη της. Δεν αναγνωρίζει δηλαδή ότι υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα μέλη ακόμα και της δικής του ομάδας-φυλής. 

Πρόκειται βεβαίως για πίστη και όχι για γνώση. 

Είναι αλήθεια ότι στο πλαίσιο των ομάδων οι πάντες σχηματίζουν θετικά 

στερεότυπα για τους δικούς τους (την έσω ομάδα) και προκαταλήψεις για τους 

τρίτους (την έξω ομάδα). Προκαταλήψεις διαμορφώνουμε όλοι από τα πρώτα στάδια 

της ανατροφής μας, εφόσον δεν μπορούμε να σχηματίσουμε ταυτότητα χωρίς τη 

διάκριση «εμείς - αυτοί». Αυτό συνέβαινε ανέκαθεν. Εκείνο όμως που δεν είναι 

αναπόφευκτο είναι η εμμονή και η καθήλωση κάποιου στις κληρονομημένες από το 

κοινωνικό του περιβάλλον προκαταλήψεις. Επομένως, ρατσιστής είναι εκείνος που δε 

δέχεται ποτέ να υποβάλει σε κριτική συζήτηση τις προκαταλήψεις του. Ο ρατσιστής 

δεν είναι απλώς δύσπιστος στο ένα ή το άλλο επιχείρημα, αλλά απορρίπτει τη χρήση 

του λόγου. Αυτό συμβαίνει, γιατί συνδέει τις υπαρκτές διαφορές με ορισμένες 

φαντασιακές, έτσι ώστε οι πρώτες να αποτελούν άλλοθι για τις δεύτερες. 

Ουσιαστικά, ο ρατσισμός δεν αποτελεί μια στάση που προέρχεται από μια 

πραγματική διαφορά με τους άλλους. Απεναντίας, ο ρατσισμός δημιουργεί μια αιτία 

προκειμένου να εκδηλωθεί. Ακόμα κι αν δεν υπάρχει η αιτία, θα εφευρεθεί. Η πίστη 

στην πρόταση «οι Εβραίοι σφάζουν παιδιά Χριστιανών» ή «όλοι οι Αλβανοί είναι 

εγκληματίες» είναι από λογική άποψη αστήρικτη. Από ψυχολογική άποψη, όμως, 

εξηγείται, γιατί προσφέρει άλλοθι για την εκδήλωση επιθετικότητας απέναντι στις 

ομάδες-θύματα. Η υπερβολική έξαψη, η «υπερ-αντίδραση» με την οποία ο ρατσιστής 

απορρίπτει τον άλλο, δεν έχει καμιά σχέση με την εκάστοτε πραγματική αφορμή, 

όποτε κι αν αυτή δοθεί. 



Φυσικά, ο ρατσισμός συγγενεύει με την ξενοφοβία και τον εθνοκεντρισμό. 

Μάλιστα, πολλές φορές συνυπάρχει μαζί τους και διαμορφώνει μια κατάσταση 

συγκοινωνούντων δοχείων. Ωστόσο, η ξενοφοβία μπορεί να μη στηρίζεται σε μια 

ανορθολογική πίστη στη βιολογική ανωτερότητα της φυλής αλλά σε απλή άγνοια. 

Επίσης, ένας εθνικιστής μπορεί να υποτιμά τα άλλα έθνη. Όμως, δεν είναι 

απαραίτητο να επιθυμεί την εξαφάνισή τους. Η ιδιαιτερότητα του ρατσιστή έγκειται 

στο ότι εκτός από την πίστη του στη διαφορά της δικής του ανώτερης, καλής και 

καθαρής φυλής επιθυμεί την εξαφάνιση των άλλων, επιθυμεί την εξαφάνιση των 

διαφορών (ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιεί την επιθυμία αυτή). 

Στις μέρες μας έχει αλλάξει και το περιεχόμενο του ρατσισμού. Σήμερα η 

έννοια της ράτσας έχει περιθωριοποιηθεί, μια και αποδείχτηκε το αντιεπιστημονικό 

υπόβαθρο του ρατσισμού. Στο πλαίσιο των σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών 

ο ρατσισμός εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο. Αντί να διατυμπανίζει την 

ανωτερότητα της φυλής και την απόρριψη των άλλων, ο ρατσισμός εκφράζεται 

κυρίως με την απόλυτη αποδοχή των πολιτισμικών διαφορών. Η ανισότητα του 

ανώτερου και του κατώτερου αντικαθίσταται από την απόλυτη διάκριση ανάμεσα σε 

ανόμοιους και αναφομοίωτους, υποτίθεται, πολιτισμούς. Πυρήνας του ρατσισμού 

πλέον είναι η φοβία της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Η επιδεικτική περιφρόνηση 

για τους κατώτερους παραχωρεί τη θέση της στην έμμονη αποφυγή της επαφής με 

τους άλλους. Επομένως, εξαιτίας της μετατόπισης από τη «φυλή» στην «κουλτούρα» 

γίνεται πλέον λόγος για «νεο-ρατσισμό». 

 

Ν. Δεμερτζής, εφημ. Η Καθημερινή, 31.12.2000 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποιον τρόπο, σύμφωνα με τον συγγραφέα, εκφράζεται ο «νεο-ρατσισμός»; 

Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων. 

 (μονάδες 9) 

 



Β2.α.  Να εντοπίσετε τρεις διαρθρωτικές λέξεις που να σηματοδοτούν διαφορετικές 

σχέσεις συνοχής στην πρώτη παράγραφο (Ο ρατσισμός ...και όχι για γνώση)  

του κειμένου. 

 (μονάδες 3) 

 

Β2.β.  Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η καθεμιά από τις διαρθρωτικές λέξεις που 

εντοπίσατε;  

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να αντικαταστήσετε την καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή με συνώνυμες ή σημασιολογικά ισοδύναμες λέξεις, ώστε 

να αποδίδεται το ίδιο νόημα: αναλλοίωτες, άλλοθι, (θα) εφευρεθεί, 

ανορθολογική, μετατόπισης.  

 (μονάδες 10) 

 

 

Γ2. α.  «Ουσιαστικά, ο ρατσισμός δεν αποτελεί μια στάση που προέρχεται από 

μια πραγματική διαφορά με τους άλλους»: 

 

 Στην παραπάνω περίοδο λόγου να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση και να 

την χαρακτηρίσετε είτε ως παραθετική είτε ως προσδιοριστική, ανάλογα με τις 

πληροφορίες που αυτή περιέχει σε σχέση με τον προσδιοριζόμενο όρο. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2. β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 
 

 

 

 

 

 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

 [Ρατσισμός] 

 

Ο ρατσισμός δεν είναι ένας και ενιαίος. Υπάρχουν, όμως, ορισμένα 

χαρακτηριστικά κοινά σε όλους τους ρατσισμούς. Έτσι, κάθε ρατσισμός στηρίζεται 

σε αρνητικά στερεότυπα, δηλαδή σε προκαταλήψεις για τις άλλες, τις ξένες φυλές. Ο 

ρατσιστής γνωρίζει ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους πολιτισμούς και στις 

επιμέρους κοινωνικές ομάδες. Όμως, τις διαφορές αυτές  τις απολυτοποιεί, τις θεωρεί 

αναλλοίωτες και αιώνιες, ενώ τη δική του φυλή τη θεωρεί ανώτερη από όλες τις 

άλλες. Επιπλέον, θεωρεί ότι τα χαρακτηριστικά μιας ορισμένης ομάδας είναι 

ομοιογενή για όλα τα μέλη της. Δεν αναγνωρίζει δηλαδή ότι υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα μέλη ακόμα και της δικής του ομάδας-φυλής. 

Πρόκειται βεβαίως για πίστη και όχι για γνώση. 

Είναι αλήθεια ότι στο πλαίσιο των ομάδων οι πάντες σχηματίζουν θετικά 

στερεότυπα για τους δικούς τους (την έσω ομάδα) και προκαταλήψεις για τους 

τρίτους (την έξω ομάδα). Προκαταλήψεις διαμορφώνουμε όλοι από τα πρώτα στάδια 

της ανατροφής μας, εφόσον δεν μπορούμε να σχηματίσουμε ταυτότητα χωρίς τη 

διάκριση «εμείς - αυτοί». Αυτό συνέβαινε ανέκαθεν. Εκείνο όμως που δεν είναι 

αναπόφευκτο είναι η εμμονή και η καθήλωση κάποιου στις κληρονομημένες από το 

κοινωνικό του περιβάλλον προκαταλήψεις. Επομένως, ρατσιστής είναι εκείνος που δε 

δέχεται ποτέ να υποβάλει σε κριτική συζήτηση τις προκαταλήψεις του. Ο ρατσιστής 

δεν είναι απλώς δύσπιστος στο ένα ή το άλλο επιχείρημα, αλλά απορρίπτει τη χρήση 

του λόγου. Αυτό συμβαίνει, γιατί συνδέει τις υπαρκτές διαφορές με ορισμένες 

φαντασιακές, έτσι ώστε οι πρώτες να αποτελούν άλλοθι για τις δεύτερες. 

Ουσιαστικά, ο ρατσισμός δεν αποτελεί μια στάση που προέρχεται από μια 

πραγματική διαφορά με τους άλλους. Απεναντίας, ο ρατσισμός δημιουργεί μια αιτία 

προκειμένου να εκδηλωθεί. Ακόμα κι αν δεν υπάρχει η αιτία, θα εφευρεθεί. Η πίστη 

στην πρόταση «οι Εβραίοι σφάζουν παιδιά Χριστιανών» ή «όλοι οι Αλβανοί είναι 

εγκληματίες» είναι από λογική άποψη αστήρικτη. Από ψυχολογική άποψη, όμως, 

εξηγείται, γιατί προσφέρει άλλοθι για την εκδήλωση επιθετικότητας απέναντι στις 

ομάδες-θύματα. Η υπερβολική έξαψη, η «υπερ-αντίδραση» με την οποία ο ρατσιστής 

απορρίπτει τον άλλο, δεν έχει καμιά σχέση με την εκάστοτε πραγματική αφορμή, 

όποτε κι αν αυτή δοθεί. 



Φυσικά, ο ρατσισμός συγγενεύει με την ξενοφοβία και τον εθνοκεντρισμό. 

Μάλιστα, πολλές φορές συνυπάρχει μαζί τους και διαμορφώνει μια κατάσταση 

συγκοινωνούντων δοχείων. Ωστόσο, η ξενοφοβία μπορεί να μη στηρίζεται σε μια 

ανορθολογική πίστη στη βιολογική ανωτερότητα της φυλής αλλά σε απλή άγνοια. 

Επίσης, ένας εθνικιστής μπορεί να υποτιμά τα άλλα έθνη. Όμως, δεν είναι 

απαραίτητο να επιθυμεί την εξαφάνισή τους. Η ιδιαιτερότητα του ρατσιστή έγκειται 

στο ότι εκτός από την πίστη του στη διαφορά της δικής του ανώτερης, καλής και 

καθαρής φυλής επιθυμεί την εξαφάνιση των άλλων, επιθυμεί την εξαφάνιση των 

διαφορών (ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιεί την επιθυμία αυτή). 

Στις μέρες μας έχει αλλάξει και το περιεχόμενο του ρατσισμού. Σήμερα η 

έννοια της ράτσας έχει περιθωριοποιηθεί, μια και αποδείχτηκε το αντιεπιστημονικό 

υπόβαθρο του ρατσισμού. Στο πλαίσιο των σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών 

ο ρατσισμός εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο. Αντί να διατυμπανίζει την 

ανωτερότητα της φυλής και την απόρριψη των άλλων, ο ρατσισμός εκφράζεται 

κυρίως με την απόλυτη αποδοχή των πολιτισμικών διαφορών. Η ανισότητα του 

ανώτερου και του κατώτερου αντικαθίσταται από την απόλυτη διάκριση ανάμεσα σε 

ανόμοιους και αναφομοίωτους, υποτίθεται, πολιτισμούς. Πυρήνας του ρατσισμού 

πλέον είναι η φοβία της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Η επιδεικτική περιφρόνηση 

για τους κατώτερους παραχωρεί τη θέση της στην έμμονη αποφυγή της επαφής με 

τους άλλους. Επομένως, εξαιτίας της μετατόπισης από τη «φυλή» στην «κουλτούρα» 

γίνεται πλέον λόγος για «νεο-ρατσισμό». 

 

Ν. Δεμερτζής, εφημ. Η Καθημερινή, 31.12.2000 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A.         Να γράψετε την περίληψη του κειμένου (80-100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1.   Ποια είναι, σύμφωνα με τον συγγραφέα, τα κοινά χαρακτηριστικά σε όλους 

τους ρατσισμούς; (60-80 λέξεις).  

(μονάδες 11) 



Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην πρώτη περίοδο (Είναι αλήθεια... 

την έξω ομάδα) και τη δεύτερη περίοδο (Προκαταλήψεις... «εμείς - αυτοί») 

της δεύτερης παραγράφου (Είναι αλήθεια... τις δεύτερες) του κειμένου;  

(μονάδες 4) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. α.  Να γράψετε μία αντώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: 

ομοιογενή, δύσπιστος, θύματα, απόρριψη, αποφυγή. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1. β.  Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, τον αριθμό κ.λπ.). 

(μονάδες 5) 

 

Γ2. α.  «Εκείνο όμως που δεν είναι αναπόφευκτο είναι η εμμονή και η καθήλωση 

κάποιου στις κληρονομημένες από το κοινωνικό του περιβάλλον 

προκαταλήψεις»: 

 

Να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση και να την χαρακτηρίσετε είτε ως 

προσδιοριστική είτε ως παραθετική, ανάλογα με τις πληροφορίες που αυτή 

περιέχει σε σχέση με τον προσδιοριζόμενο όρο. 

 

(μονάδες 2) 

 

Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

 [Ρατσισμός] 

 

Ο ρατσισμός δεν είναι ένας και ενιαίος. Υπάρχουν, όμως, ορισμένα 

χαρακτηριστικά κοινά σε όλους τους ρατσισμούς. Έτσι, κάθε ρατσισμός στηρίζεται 

σε αρνητικά στερεότυπα, δηλαδή σε προκαταλήψεις για τις άλλες, τις ξένες φυλές. Ο 

ρατσιστής γνωρίζει ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους πολιτισμούς και στις 

επιμέρους κοινωνικές ομάδες. Όμως, τις διαφορές αυτές  τις απολυτοποιεί, τις θεωρεί 

αναλλοίωτες και αιώνιες, ενώ τη δική του φυλή τη θεωρεί ανώτερη από όλες τις 

άλλες. Επιπλέον, θεωρεί ότι τα χαρακτηριστικά μιας ορισμένης ομάδας είναι 

ομοιογενή για όλα τα μέλη της. Δεν αναγνωρίζει δηλαδή ότι υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα μέλη ακόμα και της δικής του ομάδας-φυλής. 

Πρόκειται βεβαίως για πίστη και όχι για γνώση. 

Είναι αλήθεια ότι στο πλαίσιο των ομάδων οι πάντες σχηματίζουν θετικά 

στερεότυπα για τους δικούς τους (την έσω ομάδα) και προκαταλήψεις για τους 

τρίτους (την έξω ομάδα). Προκαταλήψεις διαμορφώνουμε όλοι από τα πρώτα στάδια 

της ανατροφής μας, εφόσον δεν μπορούμε να σχηματίσουμε ταυτότητα χωρίς τη 

διάκριση «εμείς - αυτοί». Αυτό συνέβαινε ανέκαθεν. Εκείνο όμως που δεν είναι 

αναπόφευκτο είναι η εμμονή και η καθήλωση κάποιου στις κληρονομημένες από το 

κοινωνικό του περιβάλλον προκαταλήψεις. Επομένως, ρατσιστής είναι εκείνος που δε 

δέχεται ποτέ να υποβάλει σε κριτική συζήτηση τις προκαταλήψεις του. Ο ρατσιστής 

δεν είναι απλώς δύσπιστος στο ένα ή το άλλο επιχείρημα, αλλά απορρίπτει τη χρήση 

του λόγου. Αυτό συμβαίνει, γιατί συνδέει τις υπαρκτές διαφορές με ορισμένες 

φαντασιακές, έτσι ώστε οι πρώτες να αποτελούν άλλοθι για τις δεύτερες. 

Ουσιαστικά, ο ρατσισμός δεν αποτελεί μια στάση που προέρχεται από μια 

πραγματική διαφορά με τους άλλους. Απεναντίας, ο ρατσισμός δημιουργεί μια αιτία 

προκειμένου να εκδηλωθεί. Ακόμα κι αν δεν υπάρχει η αιτία, θα εφευρεθεί. Η πίστη 

στην πρόταση «οι Εβραίοι σφάζουν παιδιά Χριστιανών» ή «όλοι οι Αλβανοί είναι 

εγκληματίες» είναι από λογική άποψη αστήρικτη. Από ψυχολογική άποψη, όμως, 

εξηγείται, γιατί προσφέρει άλλοθι για την εκδήλωση επιθετικότητας απέναντι στις 

ομάδες-θύματα. Η υπερβολική έξαψη, η «υπερ-αντίδραση» με την οποία ο ρατσιστής 

απορρίπτει τον άλλο, δεν έχει καμιά σχέση με την εκάστοτε πραγματική αφορμή, 

όποτε κι αν αυτή δοθεί. 

Φυσικά, ο ρατσισμός συγγενεύει με την ξενοφοβία και τον εθνοκεντρισμό. 

Μάλιστα, πολλές φορές συνυπάρχει μαζί τους και διαμορφώνει μια κατάσταση 

συγκοινωνούντων δοχείων. Ωστόσο, η ξενοφοβία μπορεί να μη στηρίζεται σε μια 



ανορθολογική πίστη στη βιολογική ανωτερότητα της φυλής αλλά σε απλή άγνοια. 

Επίσης, ένας εθνικιστής μπορεί να υποτιμά τα άλλα έθνη. Όμως, δεν είναι 

απαραίτητο να επιθυμεί την εξαφάνισή τους. Η ιδιαιτερότητα του ρατσιστή έγκειται 

στο ότι εκτός από την πίστη του στη διαφορά της δικής του ανώτερης, καλής και 

καθαρής φυλής επιθυμεί την εξαφάνιση των άλλων, επιθυμεί την εξαφάνιση των 

διαφορών (ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιεί την επιθυμία αυτή). 

Στις μέρες μας έχει αλλάξει και το περιεχόμενο του ρατσισμού. Σήμερα η 

έννοια της ράτσας έχει περιθωριοποιηθεί, μια και αποδείχτηκε το αντιεπιστημονικό 

υπόβαθρο του ρατσισμού. Στο πλαίσιο των σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών 

ο ρατσισμός εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο. Αντί να διατυμπανίζει την 

ανωτερότητα της φυλής και την απόρριψη των άλλων, ο ρατσισμός εκφράζεται 

κυρίως με την απόλυτη αποδοχή των πολιτισμικών διαφορών. Η ανισότητα του 

ανώτερου και του κατώτερου αντικαθίσταται από την απόλυτη διάκριση ανάμεσα σε 

ανόμοιους και αναφομοίωτους, υποτίθεται, πολιτισμούς. Πυρήνας του ρατσισμού 

πλέον είναι η φοβία της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Η επιδεικτική περιφρόνηση 

για τους κατώτερους παραχωρεί τη θέση της στην έμμονη αποφυγή της επαφής με 

τους άλλους. Επομένως, εξαιτίας της μετατόπισης από τη «φυλή» στην «κουλτούρα» 

γίνεται πλέον λόγος για «νεο-ρατσισμό». 

 

Ν. Δεμερτζής, εφημ. Η Καθημερινή, 31.12.2000 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A.        Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις.  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1.    Πώς διαφοροποιείται, σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο ρατσισμός από την 

ξενοφοβία και τον εθνοκεντρισμό; (60-80 λέξεις).  

(μονάδες 10) 

 

Β2.α.  Να διαιρέσετε τη δεύτερη παράγραφο (Είναι αλήθεια.... για τις δεύτερες) του 

κειμένου σε δύο παραγράφους. 

(μονάδες 2) 

Β2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

  



 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.  Οι παρακάτω λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή έχουν περισσότερες 

από μία σημασίες: λόγου, πυρήνας. Να σχηματίσετε μία πρόταση για καθεμιά 

από τις συγκεκριμένες λέξεις με διαφορετική σημασία από αυτήν που έχουν 

στο κείμενο (μπορείτε να διαφοροποιήσετε, όπου είναι δυνατόν, τον 

γραμματικό τύπο ως προς την πτώση ή/και τον αριθμό). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.  Να εντοπίσετε ένα από τα σημεία στο κείμενο στα οποία χρησιμοποιείται η 

παρένθεση και να αιτιολογήσετε την χρήση της.  

 (μονάδες 5) 

 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

Κείμενο 

 

[Πώς μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία] 

 

Η κοινωνία μας ύστερα από τις τεράστιες αλλαγές που έχουν συντελεστεί σε 

όλους τους τομείς της ατομικής, συλλογικής και κοινωνικής δραστηριότητας έχει 

γίνει ιδιαίτερα πολυποίκιλη. Όχι άδικα γίνεται συχνά λόγος για μια πολυφυλετική 

και πολυπολιτισμική κοινωνία, στην οποία η ομαλή και αρμονική συμβίωση όλων 

των μελών είναι κάθε άλλο παρά αυτονόητη. Παλιές και νέες προκαταλήψεις, 

αναπαραγωγή στερεοτύπων, ακόμα και ρατσιστικές συμπεριφορές σε βάρος 

μειονοτικών ομάδων επιβιώνουν και αναβιώνουν.  

Σήμερα υπάρχει μια ασάφεια ως προς την κατανόηση της σημασίας των 

εννοιών της προκατάληψης, των στερεοτύπων και του ρατσισμού. Η προκατάληψη 

σχετίζεται με στάσεις και γνώμες για άτομα που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη 

θρησκεία, φυλή, εθνικότητα ή άλλη πληθυσμιακή ομάδα. Η προκατάληψη αυτή 

περιέχει δυνατά συναισθήματα που είναι δύσκολο ν’ αλλάξουν. Τα στερεότυπα είναι 

απλοϊκές γενικεύσεις για μια ομάδα ανθρώπων. Όταν ενεργούμε με βάση 

προκαταλήψεις και στερεότυπα, τότε φτάνουμε στον ρατσισμό. 

Το ουσιώδες, λοιπόν, ερώτημα που τίθεται είναι τι μπορούμε να κάνουμε όλοι 

μαζί, συνεργατικά, με αλληλοσεβασμό και κατανόηση, για να προλαμβάνουμε 

τέτοιου είδους συμπεριφορές, οι οποίες, σε ακραίες περιπτώσεις, είναι δυνατό να 

έχουν ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για την κοινωνία και για τα άτομα. Αρχικά, 

οφείλουμε να εκπαιδεύουμε τους εαυτούς μας και τα παιδιά μας στην αυτοπειθαρχία, 

στον αυτοέλεγχο και στον αυτοσεβασμό. Τα παιδιά μιμητικά αναπαράγουν πολλές 

φορές τις συμπεριφορές μας. Αυτή η διαδικασία απαιτεί να είμαστε υγιή και θετικά 

πρότυπα γι’ αυτά. Έπειτα, αποδεχόμαστε τα παιδιά μας ως ξεχωριστά και μοναδικά 

και επαινούμε τις προσπάθειές τους. Η καταπίεση άλλων συχνά κάνει μερικούς να 

αισθάνονται πιο σημαντικοί και ισχυροί. Τα παιδιά που νιώθουν καλά με τον εαυτό 

τους έχουν μικρότερες πιθανότητες να αποκτήσουν προκαταλήψεις. 

Επίσης, τα διδάσκουμε - γονείς, δάσκαλοι, καθηγητές - να είναι ευαίσθητα 

στα αισθήματα των άλλων και τα βοηθούμε να αποκτήσουν ενσυναίσθηση
1
. 

Εξηγούμε την αδικία που υφίσταται κάποιος, ο οποίος υπόκειται σε οποιαδήποτε 

μορφή προκατάληψης ή ρατσισμού. Ενισχύουμε με τη στάση μας τον σεβασμό και 

την ανοχή στις διαφορές, προσφέροντας ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με άτομα 

διαφόρων φυλών, εθνικοτήτων και θρησκευτικών απόψεων (για παράδειγμα, 

συμμετοχή σε αθλητικές ομάδες, διαθεματικές και διεπιστημονικές δραστηριότητες 

παντός είδους, καλλιτεχνικές ενασχολήσεις, συναυλίες κ.ά.). Ενθαρρύνουμε τα παιδιά 

και τα μαθαίνουμε να επεμβαίνουν θετικά με τη στάση τους και τα λόγια τους, όταν 

                                                           
1
 ενσυναίσθηση : Η ικανότητα να μπούμε στη θέση του άλλου, να ταυτιστούμε συναισθηματικά μαζί 

του, χωρίς να χάσουμε την ακεραιότητά μας 



συναντούν ή παρατηρούν πράξεις ή στάσεις ρατσιστικές. 

Τέλος, είναι επιτακτική ανάγκη να κατανοήσουν τα παιδιά ότι μπορούν να 

βοηθήσουν στην καταπολέμηση του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων 

υιοθετώντας στάση σύμπνοιας και αλληλοσεβασμού. Αυτή η στάση παράλληλα θα 

οδηγήσει στη μακροχρόνια αρμονική σύμπλευση και στον δημιουργικό συγχρωτισμό 

ατόμων και ομάδων των πολυφυλετικών κοινωνιών μας. 

 

Σ. Σκλείδα, εφ.  Ο Τύπος,  4.12.2013 (διασκευή) 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιο είναι, σύμφωνα με την αρθρογράφο, το βασικό ερώτημα που ανακύπτει σε 

σχέση με την πρόληψη ρατσιστικών συμπεριφορών; (60 – 80 λέξεις) 

 

(μονάδες 10) 

 

Β2α. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη (Σήμερα … ρατσισμό) και 

την τρίτη παράγραφο (Το  …προκαταλήψεις) του κειμένου;  

(μονάδες 2) 

 

Β2β.  Να αναφέρετε τη σχέση συνοχής που επιτυγχάνεται. 

(μονάδες 3) 

  

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: γίνεται συχνά λόγος, 

προκατάληψη, αρνητικές συνέπειες, καταπολέμηση, στάση. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το πρόσωπο κλπ.) 

(μονάδες 10) 
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Γ2. «Τα παιδιά που νιώθουν καλά με τον εαυτό τους έχουν μικρότερες 

πιθανότητες να αποκτήσουν προκαταλήψεις».   

 

Γ2α. Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να γράψετε αν αυτή είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική και να 

αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 

(μονάδες 3) 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Κείμενο 

 

[Πώς μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία] 

 

Η κοινωνία μας ύστερα από τις τεράστιες αλλαγές που έχουν συντελεστεί σε 

όλους τους τομείς της ατομικής, συλλογικής και κοινωνικής δραστηριότητας έχει 

γίνει ιδιαίτερα πολυποίκιλη. Όχι άδικα γίνεται συχνά λόγος για μια πολυφυλετική και 

πολυπολιτισμική κοινωνία, στην οποία η ομαλή και αρμονική συμβίωση όλων των 

μελών είναι κάθε άλλο παρά αυτονόητη. Παλιές και νέες προκαταλήψεις, 

αναπαραγωγή στερεοτύπων, ακόμα και ρατσιστικές συμπεριφορές σε βάρος 

μειονοτικών ομάδων επιβιώνουν και αναβιώνουν.  

Σήμερα υπάρχει μια ασάφεια ως προς την κατανόηση της σημασίας των 

εννοιών της προκατάληψης, των στερεοτύπων και του ρατσισμού. Η προκατάληψη 

σχετίζεται με στάσεις και γνώμες για άτομα που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη 

θρησκεία, φυλή, εθνικότητα ή άλλη πληθυσμιακή ομάδα. Η προκατάληψη αυτή 

περιέχει δυνατά συναισθήματα που είναι δύσκολο ν’ αλλάξουν. Τα στερεότυπα είναι 

απλοϊκές γενικεύσεις για μια ομάδα ανθρώπων. Όταν ενεργούμε με βάση 

προκαταλήψεις και στερεότυπα, τότε φτάνουμε στον ρατσισμό. 

Το ουσιώδες, λοιπόν, ερώτημα που τίθεται είναι τι μπορούμε να κάνουμε όλοι 

μαζί, συνεργατικά, με αλληλοσεβασμό και κατανόηση, για να προλαμβάνουμε 

τέτοιου είδους συμπεριφορές, οι οποίες, σε ακραίες περιπτώσεις, είναι δυνατό να 

έχουν ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για την κοινωνία και για τα άτομα. Αρχικά, 

οφείλουμε να εκπαιδεύουμε τους εαυτούς μας και τα παιδιά μας στην αυτοπειθαρχία, 

στον αυτοέλεγχο και στον αυτοσεβασμό. Τα παιδιά μιμητικά αναπαράγουν πολλές 

φορές τις συμπεριφορές μας. Αυτή η διαδικασία απαιτεί να είμαστε υγιή και θετικά 

πρότυπα γι’ αυτά. Έπειτα, αποδεχόμαστε τα παιδιά μας ως ξεχωριστά και μοναδικά 

και επαινούμε τις προσπάθειές τους. Η καταπίεση άλλων συχνά κάνει μερικούς να 

αισθάνονται πιο σημαντικοί και ισχυροί. Τα παιδιά που νιώθουν καλά με τον εαυτό 

τους έχουν μικρότερες πιθανότητες να αποκτήσουν προκαταλήψεις. 

Επίσης, τα διδάσκουμε - γονείς, δάσκαλοι, καθηγητές - να είναι ευαίσθητα 

στα αισθήματα των άλλων και τα βοηθούμε να αποκτήσουν ενσυναίσθηση
1
. 

Εξηγούμε την αδικία που υφίσταται κάποιος, ο οποίος υπόκειται σε οποιαδήποτε 

μορφή προκατάληψης ή ρατσισμού. Ενισχύουμε με τη στάση μας τον σεβασμό και 

την ανοχή στις διαφορές, προσφέροντας ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με άτομα 

διαφόρων φυλών, εθνικοτήτων και θρησκευτικών απόψεων (για παράδειγμα, 

συμμετοχή σε αθλητικές ομάδες, διαθεματικές και διεπιστημονικές δραστηριότητες 

παντός είδους, καλλιτεχνικές ενασχολήσεις, συναυλίες κ.ά.). Ενθαρρύνουμε τα παιδιά 

και τα μαθαίνουμε να επεμβαίνουν θετικά με τη στάση τους και τα λόγια τους, όταν 

                                                           
1
 ενσυναίσθηση : Η ικανότητα να μπούμε στη θέση του άλλου, να ταυτιστούμε συναισθηματικά μαζί 

του, χωρίς να χάσουμε την ακεραιότητά μας 



συναντούν ή παρατηρούν πράξεις ή στάσεις ρατσιστικές. 

Τέλος, είναι επιτακτική ανάγκη να κατανοήσουν τα παιδιά ότι μπορούν να 

βοηθήσουν στην καταπολέμηση του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων 

υιοθετώντας στάση σύμπνοιας και αλληλοσεβασμού. Αυτή η στάση παράλληλα θα 

οδηγήσει στη μακροχρόνια αρμονική σύμπλευση και στον δημιουργικό συγχρωτισμό 

ατόμων και ομάδων των πολυφυλετικών κοινωνιών μας. 

 

Σ. Σκλείδα, εφ.  Ο Τύπος,  4.12.2013 (διασκευή) 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).   

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποιους τρόπους πρέπει, σύμφωνα με την αρθρογράφο, να ενθαρρύνουμε τα 

παιδιά προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης ρατσιστικών συμπεριφορών; 

(60 – 80 λέξεις) 

 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου (Σήμερα …ρατσισμό.) 

του κειμένου; 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: συμβίωση, 

γενικεύσεις, αναπαράγουν, ενισχύουμε, καταπολέμηση. (Mπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το πρόσωπο κλπ.)  

 

 (μονάδες 10) 
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Γ2α. «…Παλιές και νέες προκαταλήψεις, αναπαραγωγή στερεοτύπων, ακόμα 

και ρατσιστικές συμπεριφορές σε βάρος μειονοτικών ομάδων επιβιώνουν 

και αναβιώνουν. …»  

 

 Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω φράση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 3) 

Γ2β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη βάρος. Στην πρώτη χρησιμοποιήστε τη 

λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 2) 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ   

 

Κείμενο 

 

[Πώς μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία] 

 

Η κοινωνία μας ύστερα από τις τεράστιες αλλαγές που έχουν συντελεστεί σε 

όλους τους τομείς της ατομικής, συλλογικής και κοινωνικής δραστηριότητας έχει 

γίνει ιδιαίτερα πολυποίκιλη. Όχι άδικα γίνεται συχνά λόγος για μια πολυφυλετική και 

πολυπολιτισμική κοινωνία, στην οποία η ομαλή και αρμονική συμβίωση όλων των 

μελών είναι κάθε άλλο παρά αυτονόητη. Παλιές και νέες προκαταλήψεις, 

αναπαραγωγή στερεοτύπων, ακόμα και ρατσιστικές συμπεριφορές σε βάρος 

μειονοτικών ομάδων επιβιώνουν και αναβιώνουν.  

Σήμερα υπάρχει μια ασάφεια ως προς την κατανόηση της σημασίας των 

εννοιών της προκατάληψης, των στερεοτύπων και του ρατσισμού. Η προκατάληψη 

σχετίζεται με στάσεις και γνώμες για άτομα που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη 

θρησκεία, φυλή, εθνικότητα ή άλλη πληθυσμιακή ομάδα. Η προκατάληψη αυτή 

περιέχει δυνατά συναισθήματα που είναι δύσκολο ν’ αλλάξουν. Τα στερεότυπα είναι 

απλοϊκές γενικεύσεις για μια ομάδα ανθρώπων. Όταν ενεργούμε με βάση 

προκαταλήψεις και στερεότυπα, τότε φτάνουμε στον ρατσισμό. 

Το ουσιώδες, λοιπόν, ερώτημα που τίθεται είναι τι μπορούμε να κάνουμε όλοι 

μαζί, συνεργατικά, με αλληλοσεβασμό και κατανόηση, για να προλαμβάνουμε 

τέτοιου είδους συμπεριφορές, οι οποίες, σε ακραίες περιπτώσεις, είναι δυνατό να 

έχουν ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για την κοινωνία και για τα άτομα. Αρχικά, 

οφείλουμε να εκπαιδεύουμε τους εαυτούς μας και τα παιδιά μας στην αυτοπειθαρχία, 

στον αυτοέλεγχο και στον αυτοσεβασμό. Τα παιδιά μιμητικά αναπαράγουν πολλές 

φορές τις συμπεριφορές μας. Αυτή η διαδικασία απαιτεί να είμαστε υγιή και θετικά 

πρότυπα γι’ αυτά. Έπειτα, αποδεχόμαστε τα παιδιά μας ως ξεχωριστά και μοναδικά 

και επαινούμε τις προσπάθειές τους. Η καταπίεση άλλων συχνά κάνει μερικούς να 

αισθάνονται πιο σημαντικοί και ισχυροί. Τα παιδιά που νιώθουν καλά με τον εαυτό 

τους έχουν μικρότερες πιθανότητες να αποκτήσουν προκαταλήψεις. 

Επίσης, τα διδάσκουμε - γονείς, δάσκαλοι, καθηγητές - να είναι ευαίσθητα 

στα αισθήματα των άλλων και τα βοηθούμε να αποκτήσουν ενσυναίσθηση
1
. 

Εξηγούμε την αδικία που υφίσταται κάποιος, ο οποίος υπόκειται σε οποιαδήποτε 

μορφή προκατάληψης ή ρατσισμού. Ενισχύουμε με τη στάση μας τον σεβασμό και 

την ανοχή στις διαφορές, προσφέροντας ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με άτομα 

διαφόρων φυλών, εθνικοτήτων και θρησκευτικών απόψεων (για παράδειγμα, 

συμμετοχή σε αθλητικές ομάδες, διαθεματικές και διεπιστημονικές δραστηριότητες 

παντός είδους, καλλιτεχνικές ενασχολήσεις, συναυλίες κ.ά.). Ενθαρρύνουμε τα παιδιά 

και τα μαθαίνουμε να επεμβαίνουν θετικά με τη στάση τους και τα λόγια τους, όταν 

                                                           
1
 ενσυναίσθηση : Η ικανότητα να μπούμε στη θέση του άλλου, να ταυτιστούμε συναισθηματικά μαζί 

του, χωρίς να χάσουμε την ακεραιότητά μας 



συναντούν ή παρατηρούν πράξεις ή στάσεις ρατσιστικές. 

Τέλος, είναι επιτακτική ανάγκη να κατανοήσουν τα παιδιά ότι μπορούν να 

βοηθήσουν στην καταπολέμηση του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων 

υιοθετώντας στάση σύμπνοιας και αλληλοσεβασμού. Αυτή η στάση παράλληλα θα 

οδηγήσει στη μακροχρόνια αρμονική σύμπλευση και στον δημιουργικό συγχρωτισμό 

ατόμων και ομάδων των πολυφυλετικών κοινωνιών μας. 

 

Σ. Σκλείδα, εφ.  Ο Τύπος,  4.12.2013 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε τη θέση της αρθρογράφου ότι «τα παιδιά που νιώθουν καλά με 

τον εαυτό τους έχουν μικρότερες πιθανότητες να αποκτήσουν προκαταλήψεις». 

(60 – 80 λέξεις) 

 

(μονάδες 10) 

 

Β2α. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην τρίτη (Το ουσιώδες … 

προκαταλήψεις) και την τέταρτη παράγραφο (… ρατσιστικές) του κειμένου;  

 

(μονάδες 2) 

 

Β2β. Να εντοπίσετε τη σχέση συνοχής.  

(μονάδες 3) 

  

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: αλλαγές, σχετίζεται με, 

πληθυσμιακή ομάδα, αρνητικές συνέπειες, κοινωνία. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το πρόσωπο κλπ.) 

(μονάδες 10) 
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Γ2α. «Παλιές και νέες προκαταλήψεις, αναπαραγωγή στερεοτύπων, ακόμα και 

ρατσιστικές συμπεριφορές σε βάρος μειονοτικών ομάδων επιβιώνουν και 

αναβιώνουν». 

 

 Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω πρόταση είναι 

δηλωτική/κυριολεκτική ή συνυποδηλωτική/μεταφορική  

 

(μονάδες 2) 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

 

Κείμενο 

 

[Πώς μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία] 

 

Η κοινωνία μας ύστερα από τις τεράστιες αλλαγές που έχουν συντελεστεί σε 

όλους τους τομείς της ατομικής, συλλογικής και κοινωνικής δραστηριότητας έχει 

γίνει ιδιαίτερα πολυποίκιλη. Όχι άδικα γίνεται συχνά λόγος για μια πολυφυλετική και 

πολυπολιτισμική κοινωνία, στην οποία η ομαλή και αρμονική συμβίωση όλων των 

μελών είναι κάθε άλλο παρά αυτονόητη. Παλιές και νέες προκαταλήψεις, 

αναπαραγωγή στερεοτύπων, ακόμα και ρατσιστικές συμπεριφορές σε βάρος 

μειονοτικών ομάδων επιβιώνουν και αναβιώνουν.  

Σήμερα υπάρχει μια ασάφεια ως προς την κατανόηση της σημασίας των 

εννοιών της προκατάληψης, των στερεοτύπων και του ρατσισμού. Η προκατάληψη 

σχετίζεται με στάσεις και γνώμες για άτομα που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη 

θρησκεία, φυλή, εθνικότητα ή άλλη πληθυσμιακή ομάδα. Η προκατάληψη αυτή 

περιέχει δυνατά συναισθήματα που είναι δύσκολο ν’ αλλάξουν. Τα στερεότυπα είναι 

απλοϊκές γενικεύσεις για μια ομάδα ανθρώπων. Όταν ενεργούμε με βάση 

προκαταλήψεις και στερεότυπα, τότε φτάνουμε στον ρατσισμό. 

Το ουσιώδες, λοιπόν, ερώτημα που τίθεται είναι τι μπορούμε να κάνουμε όλοι 

μαζί, συνεργατικά, με αλληλοσεβασμό και κατανόηση, για να προλαμβάνουμε 

τέτοιου είδους συμπεριφορές, οι οποίες, σε ακραίες περιπτώσεις, είναι δυνατό να 

έχουν ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για την κοινωνία και για τα άτομα. Αρχικά, 

οφείλουμε να εκπαιδεύουμε τους εαυτούς μας και τα παιδιά μας στην αυτοπειθαρχία, 

στον αυτοέλεγχο και στον αυτοσεβασμό. Τα παιδιά μιμητικά αναπαράγουν πολλές 

φορές τις συμπεριφορές μας. Αυτή η διαδικασία απαιτεί να είμαστε υγιή και θετικά 

πρότυπα γι’ αυτά. Έπειτα, αποδεχόμαστε τα παιδιά μας ως ξεχωριστά και μοναδικά 

και επαινούμε τις προσπάθειές τους. Η καταπίεση άλλων συχνά κάνει μερικούς να 

αισθάνονται πιο σημαντικοί και ισχυροί. Τα παιδιά που νιώθουν καλά με τον εαυτό 

τους έχουν μικρότερες πιθανότητες να αποκτήσουν προκαταλήψεις. 

Επίσης, τα διδάσκουμε - γονείς, δάσκαλοι, καθηγητές - να είναι ευαίσθητα 

στα αισθήματα των άλλων και τα βοηθούμε να αποκτήσουν ενσυναίσθηση
1
. 

Εξηγούμε την αδικία που υφίσταται κάποιος, ο οποίος υπόκειται σε οποιαδήποτε 

μορφή προκατάληψης ή ρατσισμού. Ενισχύουμε με τη στάση μας τον σεβασμό και 

την ανοχή στις διαφορές, προσφέροντας ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με άτομα 

διαφόρων φυλών, εθνικοτήτων και θρησκευτικών απόψεων (για παράδειγμα, 

συμμετοχή σε αθλητικές ομάδες, διαθεματικές και διεπιστημονικές δραστηριότητες 

                                                           
1
 ενσυναίσθηση : Η ικανότητα να μπούμε στη θέση του άλλου, να ταυτιστούμε συναισθηματικά μαζί 

του, χωρίς να χάσουμε την ακεραιότητά μας 



παντός είδους, καλλιτεχνικές ενασχολήσεις, συναυλίες κ.ά.). Ενθαρρύνουμε τα παιδιά 

και τα μαθαίνουμε να επεμβαίνουν θετικά με τη στάση τους και τα λόγια τους, όταν 

συναντούν ή παρατηρούν πράξεις ή στάσεις ρατσιστικές. 

Τέλος, είναι επιτακτική ανάγκη να κατανοήσουν τα παιδιά ότι μπορούν να 

βοηθήσουν στην καταπολέμηση του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων 

υιοθετώντας στάση σύμπνοιας και αλληλοσεβασμού. Αυτή η στάση παράλληλα θα 

οδηγήσει στη μακροχρόνια αρμονική σύμπλευση και στον δημιουργικό συγχρωτισμό 

ατόμων και ομάδων των πολυφυλετικών κοινωνιών μας. 

 

Σ. Σκλείδα, εφ.  Ο Τύπος,  4.12.2013 (διασκευή) 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε τη θέση της αρθρογράφου ότι είναι σημαντικό να διδάσκουμε τα 

παιδιά « …να είναι ευαίσθητα στα αισθήματα των άλλων». (60 – 80 λέξεις) 

 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε από έναν πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο του κειμένου. 

 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: έχουν συντελεστεί, 

πολυπολιτισμική κοινωνία, αλληλοσεβασμό, επιτακτική ανάγκη, παιδιά. 

(Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, 

τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κλπ.) 

(μονάδες 10) 

http://www.otyposnews.gr/archives/53935


 

 

Γ2α. «Αυτή η στάση παράλληλα θα οδηγήσει στη μακροχρόνια αρμονική 

σύμπλευση … ατόμων και ομάδων των πολυφυλετικών κοινωνιών μας».   

 

Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω πρόταση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική 

 

(μονάδες 2) 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[«Φρένο» στις φυλετικές διακρίσεις] 

 

Βάσει του άρθρου 21, που εμπίπτει στο κεφάλαιο «Ισότητα» του Χάρτη 

θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύονται οι διακρίσεις 

λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής. Σχετική είναι και η οδηγία για τη φυλετική 

ισότητα, που εγκρίθηκε το 2000 και επέφερε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον 

οποίο καταπολεμούνται οι φυλετικές διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν την 

έγκριση της οδηγίας ελάχιστα κράτη μέλη της ΕΕ διέθεταν λεπτομερείς νόμους και 

μηχανισμούς για την εφαρμογή της απαγόρευσης των φυλετικών διακρίσεων. Έτσι, η 

συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών αναγκάστηκε να προβεί σε σημαντικές 

βελτιώσεις, για να συμμορφωθεί με την οδηγία. 

Γιατί παραμένει, όμως, σημαντική η καταπολέμηση των φυλετικών 

διακρίσεων με θεσμικό τρόπο; Οι προκαταλήψεις των εργοδοτών ή των παρόχων 

υπηρεσιών ενδέχεται να αποτελούν εμπόδιο στη συμμετοχή κάποιων συμπολιτών μας 

στην κοινωνική ζωή, π.χ. στο να βρουν δουλειά ή να νοικιάσουν ένα σπίτι. Όταν η 

προκατάληψη σχετίζεται με τη φυλή ενός ατόμου, αυτό σημαίνει τον ενδεχόμενο 

αποκλεισμό ολόκληρων εθνοτικών μειονοτήτων με επιπτώσεις καθόλου αμελητέες. 

Τα μέλη εθνοτικών μειονοτήτων έχουν συνήθως υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, 

εργάζονται σε περιορισμένο φάσμα τομέων, π.χ. κατασκευές ή γεωργία, έχουν 

χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο και χειρότερες συνθήκες στέγασης. 

Για τους λόγους αυτούς στην οδηγία για τη φυλετική ισότητα υπάρχει μια 

σειρά από προβλέψεις, όπως η προστασία έναντι των φυλετικών διακρίσεων στον 

τομέα της απασχόλησης, των παροχών του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας και της 

αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών. Επίσης, κατοχυρώνεται το δικαίωμα των θυμάτων να 

καταγγέλλουν περιστατικά διακρίσεων, όπως και εκείνο των μη κυβερνητικών 

οργανώσεων (ΜΚΟ) και συνδικάτων να συνδράμουν τα θύματα διακρίσεων που 

προσφεύγουν στα δικαστήρια. Προβλέπονται, ακόμη, οι δέουσες κυρώσεις σε όσους 

κάνουν διακρίσεις παραβαίνοντας τον νόμο, καθώς και η υποχρέωση των 

κυβερνήσεων να συγκροτήσουν εξειδικευμένο «φορέα για θέματα ισότητας» για την 

προώθηση της ισότητας. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο δικαίωμα των κυβερνήσεων 

να δημιουργήσουν ευκαιρίες, ώστε οι μειονεκτούσες μειονότητες να βελτιώσουν την 

κατάστασή τους και να πληροφορούνται καλύτερα οι πολίτες για τα δικαιώματά τους. 

Ενθαρρύνεται, τέλος, η συνεργασία των εργοδοτών και των συνδικάτων στην 

καταπολέμηση των διακρίσεων. 

Ποια ήταν, όμως, η επίδραση της οδηγίας στις εθνικές νομοθεσίες; Όλα τα 

κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεώθηκαν να τροποποιήσουν τη νομοθεσία τους, ώστε αυτή 

να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της οδηγίας. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 



αναγκάστηκε να ξεκινήσει συνομιλίες με κάποιες κυβερνήσεις, οι οποίες θεωρούσε 

ότι δεν είχαν προβεί σε όλες τις αναγκαίες αλλαγές της νομοθεσίας. Όλα σχεδόν τα 

κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θεσπίσει φορείς για θέματα ισότητας, όπως υποχρεούνταν. 

Πολλά κράτη μέλη προχώρησαν ένα βήμα πιο πέρα και εκχώρησαν στους φορείς για 

θέματα ισότητας επιπλέον αρμοδιότητες, όπως το να εξετάζουν τις καταγγελίες των 

θυμάτων και να εκδίδουν αποφάσεις, (π.χ. Αυστρία, Δανία, Κάτω Χώρες και 

Ουγγαρία), να διενεργούν έρευνες για εικαζόμενα περιστατικά διακρίσεων, (π.χ. 

Γαλλία και Σουηδία) και να προσφεύγουν στα δικαστήρια με δική τους πρωτοβουλία 

(π.χ. Βέλγιο, Ιρλανδία και Ουγγαρία).  

Πέρα όμως από το να επιβάλλουν κυρώσεις για διακριτική μεταχείριση, 

πολλά κράτη μέλη έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για την προώθηση της ισότητας. 

Στο Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ουγγαρία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία 

προβλέπεται υποχρεωτικά από τον νόμο ο έλεγχος και η αναπροσαρμογή των 

υφιστάμενων πολιτικών που ενδέχεται να αποτελούν πηγή διακρίσεων, καθώς και η 

προώθηση της ισότητας με τις νέες πολιτικές που αναπτύσσονται. Ορισμένα κράτη 

μέλη υλοποιούν προγράμματα, με τα οποία βελτιώνεται ταυτόχρονα η πρόσβαση 

στην εκπαίδευση, στη στέγη και στην επαγγελματική κατάρτιση. 

 

Από τον δικτυακό τόπο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2.1.2014 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).   

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, σύμφωνα με το κείμενο, παραμένει σημαντική η καταπολέμηση των 

φυλετικών διακρίσεων με νομοθετικό/θεσμικό τρόπο; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) ακολουθείται στην 

τέταρτη παράγραφο (Ποια … Ουγγαρία.) του κειμένου; 

(μονάδες 5) 



 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: διακρίσεις, προκαταλήψεις 

των εργοδοτών, ισότητα, τροποποιήσουν τη νομοθεσία, βελτιώνεται. 

(Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά και να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς 

τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Πολλά κράτη μέλη προχώρησαν ένα βήμα πιο πέρα και εκχώρησαν στους 

φορείς για θέματα ισότητας επιπλέον αρμοδιότητες …». 

 Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω φράση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 3) 

Γ2.β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη βήμα. Στην πρώτη χρησιμοποιήστε τη 

λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 2) 

 

 

 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[«Φρένο» στις φυλετικές διακρίσεις]  

 

Βάσει του άρθρου 21, που εμπίπτει στο κεφάλαιο «Ισότητα» του Χάρτη 

θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύονται οι διακρίσεις 

λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής. Σχετική είναι και η οδηγία για τη φυλετική 

ισότητα, που εγκρίθηκε το 2000 και επέφερε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον 

οποίο καταπολεμούνται οι φυλετικές διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν την 

έγκριση της οδηγίας ελάχιστα κράτη μέλη της ΕΕ διέθεταν λεπτομερείς νόμους και 

μηχανισμούς για την εφαρμογή της απαγόρευσης των φυλετικών διακρίσεων. Έτσι, η 

συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών αναγκάστηκε να προβεί σε σημαντικές 

βελτιώσεις, για να συμμορφωθεί με την οδηγία. 

Γιατί παραμένει, όμως, σημαντική η καταπολέμηση των φυλετικών 

διακρίσεων με θεσμικό τρόπο; Οι προκαταλήψεις των εργοδοτών ή των παρόχων 

υπηρεσιών ενδέχεται να αποτελούν εμπόδιο στη συμμετοχή κάποιων συμπολιτών μας 

στην κοινωνική ζωή, π.χ. στο να βρουν δουλειά ή να νοικιάσουν ένα σπίτι. Όταν η 

προκατάληψη σχετίζεται με τη φυλή ενός ατόμου, αυτό σημαίνει τον ενδεχόμενο 

αποκλεισμό ολόκληρων εθνοτικών μειονοτήτων με επιπτώσεις καθόλου αμελητέες. 

Τα μέλη εθνοτικών μειονοτήτων έχουν συνήθως υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, 

εργάζονται σε περιορισμένο φάσμα τομέων, π.χ. κατασκευές ή γεωργία, έχουν 

χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο και χειρότερες συνθήκες στέγασης. 

Για τους λόγους αυτούς στην οδηγία για τη φυλετική ισότητα υπάρχει μια 

σειρά από προβλέψεις, όπως η προστασία έναντι των φυλετικών διακρίσεων στον 

τομέα της απασχόλησης, των παροχών του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας και της 

αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών. Επίσης, κατοχυρώνεται το δικαίωμα των θυμάτων να 

καταγγέλλουν περιστατικά διακρίσεων, όπως και εκείνο των μη κυβερνητικών 

οργανώσεων (ΜΚΟ) και συνδικάτων να συνδράμουν τα θύματα διακρίσεων που 

προσφεύγουν στα δικαστήρια. Προβλέπονται, ακόμη, οι δέουσες κυρώσεις σε όσους 

κάνουν διακρίσεις παραβαίνοντας τον νόμο, καθώς και η υποχρέωση των 

κυβερνήσεων να συγκροτήσουν εξειδικευμένο «φορέα για θέματα ισότητας» για την 

προώθηση της ισότητας. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο δικαίωμα των κυβερνήσεων 

να δημιουργήσουν ευκαιρίες, ώστε οι μειονεκτούσες μειονότητες να βελτιώσουν την 

κατάστασή τους και να πληροφορούνται καλύτερα οι πολίτες για τα δικαιώματά τους. 

Ενθαρρύνεται, τέλος, η συνεργασία των εργοδοτών και των συνδικάτων στην 

καταπολέμηση των διακρίσεων. 

Ποια ήταν, όμως, η επίδραση της οδηγίας στις εθνικές νομοθεσίες; Όλα τα 

κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεώθηκαν από την οδηγία να τροποποιήσουν τη νομοθεσία 

τους, ώστε αυτή να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της οδηγίας. Ωστόσο, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγκάστηκε να ξεκινήσει συνομιλίες με κάποιες κυβερνήσεις, 

οι οποίες θεωρούσε ότι δεν είχαν προβεί σε όλες τις αναγκαίες αλλαγές της 



νομοθεσίας. Όλα σχεδόν τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θεσπίσει φορείς για θέματα 

ισότητας, όπως υποχρεούνταν. Πολλά κράτη μέλη προχώρησαν ένα βήμα πιο πέρα 

και εκχώρησαν στους φορείς για θέματα ισότητας επιπλέον αρμοδιότητες, όπως το 

να εξετάζουν τις καταγγελίες των θυμάτων και να εκδίδουν αποφάσεις, (π.χ. Αυστρία, 

Δανία, Κάτω Χώρες και Ουγγαρία), να διενεργούν έρευνες για εικαζόμενα 

περιστατικά διακρίσεων, (π.χ. Γαλλία και Σουηδία) και να προσφεύγουν στα 

δικαστήρια με δική τους πρωτοβουλία (π.χ. Βέλγιο, Ιρλανδία και Ουγγαρία).  

Πέρα όμως από το να επιβάλλουν κυρώσεις για διακριτική μεταχείριση, 

πολλά κράτη μέλη έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για την προώθηση της ισότητας. 

Στο Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ουγγαρία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία 

προβλέπεται υποχρεωτικά από τον νόμο ο έλεγχος και η αναπροσαρμογή των 

υφιστάμενων πολιτικών που ενδέχεται να αποτελούν πηγή διακρίσεων, καθώς και η 

προώθηση της ισότητας με τις νέες πολιτικές που αναπτύσσονται. Ορισμένα κράτη 

μέλη υλοποιούν προγράμματα, με τα οποία βελτιώνεται ταυτόχρονα η πρόσβαση 

στην εκπαίδευση, στη στέγη και στην επαγγελματική κατάρτιση. 

 

Από τον δικτυακό τόπο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2.1.2014 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).   

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Τι είδους πρωτοβουλίες έχουν, πέραν των κυρώσεων, αναληφθεί από 

ορισμένα κράτη για την προώθηση της ισότητας; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2α. Ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) ακολουθείται στην 

πέμπτη παράγραφο (Πέρα … κατάρτιση.) του κειμένου;  

(μονάδες 2) 

 

Β1β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.   

(μονάδες 3) 



 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή: εγκρίθηκε, αμελητέες, θύματα, ισότητας, βελτιώνεται. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1.β.  Να γράψετε μία πρόταση με καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που επιλέξατε, 

έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους.  

(μονάδες 5) 

 

Γ2α.  «Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεώθηκαν από την οδηγία να 

τροποποιήσουν τη νομοθεσία τους …» 

 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή της παθητικής σύνταξης που υπάρχει στην 

περίοδο. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Στη συνέχεια, να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.  

 

(μονάδες 3) 

 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[«Φρένο» στις φυλετικές διακρίσεις] 

 

Βάσει του άρθρου 21, που εμπίπτει στο κεφάλαιο «Ισότητα» του Χάρτη 

θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύονται οι διακρίσεις 

λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής. Σχετική είναι και η οδηγία για τη φυλετική 

ισότητα, που εγκρίθηκε το 2000 και επέφερε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον 

οποίο καταπολεμούνται οι φυλετικές διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν την 

έγκριση της οδηγίας ελάχιστα κράτη μέλη της ΕΕ διέθεταν λεπτομερείς νόμους και 

μηχανισμούς για την εφαρμογή της απαγόρευσης των φυλετικών διακρίσεων. Έτσι, η 

συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών αναγκάστηκε να προβεί σε σημαντικές 

βελτιώσεις, για να συμμορφωθεί με την οδηγία. 

Γιατί παραμένει, όμως, σημαντική η καταπολέμηση των φυλετικών 

διακρίσεων με θεσμικό τρόπο; Οι προκαταλήψεις των εργοδοτών ή των παρόχων 

υπηρεσιών ενδέχεται να αποτελούν εμπόδιο στη συμμετοχή κάποιων συμπολιτών μας 

στην κοινωνική ζωή, π.χ. στο να βρουν δουλειά ή να νοικιάσουν ένα σπίτι. Όταν η 

προκατάληψη σχετίζεται με τη φυλή ενός ατόμου, αυτό σημαίνει τον ενδεχόμενο 

αποκλεισμό ολόκληρων εθνοτικών μειονοτήτων με επιπτώσεις καθόλου αμελητέες. 

Τα μέλη εθνοτικών μειονοτήτων έχουν συνήθως υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, 

εργάζονται σε περιορισμένο φάσμα τομέων, π.χ. κατασκευές ή γεωργία, έχουν 

χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο και χειρότερες συνθήκες στέγασης. 

Για τους λόγους αυτούς στην οδηγία για τη φυλετική ισότητα υπάρχει μια 

σειρά από προβλέψεις, όπως η προστασία έναντι των φυλετικών διακρίσεων στον 

τομέα της απασχόλησης, των παροχών του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας και της 

αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών. Επίσης, κατοχυρώνεται το δικαίωμα των θυμάτων να 

καταγγέλλουν περιστατικά διακρίσεων, όπως και εκείνο των μη κυβερνητικών 

οργανώσεων (ΜΚΟ) και συνδικάτων να συνδράμουν τα θύματα διακρίσεων που 

προσφεύγουν στα δικαστήρια. Προβλέπονται, ακόμη, οι δέουσες κυρώσεις σε όσους 

κάνουν διακρίσεις παραβαίνοντας τον νόμο, καθώς και η υποχρέωση των 

κυβερνήσεων να συγκροτήσουν εξειδικευμένο «φορέα για θέματα ισότητας» για την 

προώθηση της ισότητας. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο δικαίωμα των κυβερνήσεων 

να δημιουργήσουν ευκαιρίες, ώστε οι μειονεκτούσες μειονότητες να βελτιώσουν την 

κατάστασή τους και να πληροφορούνται καλύτερα οι πολίτες για τα δικαιώματά τους. 

Ενθαρρύνεται, τέλος, η συνεργασία των εργοδοτών και των συνδικάτων στην 

καταπολέμηση των διακρίσεων. 

Ποια ήταν, όμως, η επίδραση της οδηγίας στις εθνικές νομοθεσίες; Όλα τα 

κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεώθηκαν να τροποποιήσουν τη νομοθεσία τους, ώστε αυτή 

να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της οδηγίας. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

αναγκάστηκε να ξεκινήσει συνομιλίες με κάποιες κυβερνήσεις, οι οποίες θεωρούσε 

ότι δεν είχαν προβεί σε όλες τις αναγκαίες αλλαγές της νομοθεσίας. Όλα σχεδόν τα 



κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θεσπίσει φορείς για θέματα ισότητας, όπως υποχρεούνταν. 

Πολλά κράτη μέλη προχώρησαν ένα βήμα πιο πέρα και εκχώρησαν στους φορείς για 

θέματα ισότητας επιπλέον αρμοδιότητες, όπως το να εξετάζουν τις καταγγελίες των 

θυμάτων και να εκδίδουν αποφάσεις, (π.χ. Αυστρία, Δανία, Κάτω Χώρες και 

Ουγγαρία), να διενεργούν έρευνες για εικαζόμενα περιστατικά διακρίσεων, (π.χ. 

Γαλλία και Σουηδία) και να προσφεύγουν στα δικαστήρια με δική τους πρωτοβουλία 

(π.χ. Βέλγιο, Ιρλανδία και Ουγγαρία).  

Πέρα όμως από το να επιβάλλουν κυρώσεις για διακριτική μεταχείριση, 

πολλά κράτη μέλη έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για την προώθηση της ισότητας. 

Στο Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ουγγαρία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία 

προβλέπεται υποχρεωτικά από τον νόμο ο έλεγχος και η αναπροσαρμογή των 

υφιστάμενων πολιτικών που ενδέχεται να αποτελούν πηγή διακρίσεων, καθώς και η 

προώθηση της ισότητας με τις νέες πολιτικές που αναπτύσσονται. Ορισμένα κράτη 

μέλη υλοποιούν προγράμματα, με τα οποία βελτιώνεται ταυτόχρονα η πρόσβαση 

στην εκπαίδευση, στη στέγη και στην επαγγελματική κατάρτιση. 

 

Από τον δικτυακό τόπο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2.1.2014 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).   

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε την αναφορά που υπάρχει στο κείμενο σχετικά με την 

αναγκαιότητα να καταπολεμούνται οι φυλετικές διακρίσεις με θεσμικό τρόπο.   

(60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Να γράψετε τα δομικά μέρη της δεύτερης (Γιατί …στέγασης) παραγράφου του 

κειμένου. 

(μονάδες 5) 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α. Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή: αλλαγές, προβεί, δουλειά, αμελητέες, κυρώσεις. 

(μονάδες 5) 



 

Γ1.β. Να γράψετε μία πρόταση με καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που επιλέξατε, 

έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους.   

(μονάδες 5) 

 

Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο πέντε όρους ειδικού/επιστημονικού λεξιλογίου και 

να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

 

(μονάδες 5) 

 

 


