ΑΠΑΝΣΗΕΙ
ΕΚΥΡΑΗ - ΕΚΘΕΗ Β ΛΤΚΕΙΟΤ
Α.
Με αφορμό την τρομοκρατικό επύθεςη ςτισ Βρυξϋλλεσ η αρθρογρϊφοσ αναφϋρεται ςτισ
αντιδρϊςεισ κϊποιων κατούκων ενϊντια ςτο ρατςιςμό. Κατϊ την επύςκεψη τησ
δημοςιογρϊφου ςτην πόλη διαπιςτώνεται η αμηχανύα και ο φόβοσ των κατούκων που
ςυνθϋτει μια εικόνα ερημιϊσ. Τπϊρχει, όμωσ, διϋξοδοσ από αυτό την κατϊςταςη και τη
τρομοκρατύα. Η ελπύδα διαπιςτώνεται και από την αντιρατςιςτικό επιγραφό ενόσ
κομμωτηρύου ςε μια κεντρικό γειτονιϊ των Βρυξελλών. Ο ιδιοκτότησ του κομμωτηρύου
επιβεβαιώνει πωσ υπϊρχουν ϊνθρωποι που αποδϋχονται το διαφορετικό, και αναδεικνύει τη
δύναμη όςων εναντιώνονται ςτο ρατςιςμό. Μοναδικόσ φόβοσ του ιδιοκτότη εύναι οι
αντιδρϊςεισ τρομοκρατών και ακραύων ςτοιχεύων, που όμωσ δεν αρκεύ για να περιορύςει την
αξύα τησ ζωόσ.
Β1. Η τρομοκρατύα με τη μορφό που ϋχει λϊβει τα τελευταύα χρόνια προςομοιϊζει με τον
καρκύνο. Όπωσ ο καρκύνοσ εύναι μια αςθϋνεια η οπούα δεν μπορεύ να εξαλειφθεύ με
βεβαιότητα αλλϊ μπορεύ να επανεμφανιςτεύ, ϋτςι και τα τρομοκρατικϊ χτυπόματα εύναι
αδύνατο να γνωρύζει κϊποιοσ πότε θα ςυμβούν και δεν μπορούν να αντιμετωπιςτούν δια
παντόσ. Οι τρομοκρϊτεσ δρουν εν κρυπτώ και ςυχνϊ μϋχρι να προκληθεύ η τρομοκρατικό
επύθεςη δεν ϋχουν γύνει αντιληπτού από τισ αρχϋσ, ϋτςι και ο καρκύνοσ εμφανύζεται πολλϋσ
φορϋσ αναπϊντεχα χωρύσ να προηγηθεύ κϊποια προειδοπούηςη ςτην υγεύα τουσ αςθενούσ.
Β2. α) Θ.Π.: «κϋφτομαι ότι πρϋπει … εμποδύςουν να ζούμε.»
Λεπτομϋρειεσ – ςχόλια: «Εύναι ςκανδαλώδεσ όμωσ … αν θα θεραπευτεύ.»
Κατακλεύδα: «Δεν το γνωρύζουμε … ςυνεχύζουμε να ζούμε».
β) Φωρύσ ςχόλιο: Κινόςεισ ενϊντια ςτο ρατςιςμό ςτισ Βρυξϋλλεσ
Με ςχόλιο: «Κούρεμα» ςε … ρατςιςτικϋσ ιδεολογύεσ ςε κομμωτόριο ςτισ Βρυξϋλλεσ!
Β3. α) Η τρύτη παρϊγραφοσ του κειμϋνου ςυνδϋεται με τη δεύτερη με τη χρόςη τησ
διαρθρωτικόσ λϋξησ «ωςτόςο», η οπούα δηλώνει αντύθεςη. Η ςύνδεςη των παραγρϊφων με
μια αντιθετικό ςυνδετικό λϋξη ενιςχύει την αντύθεςη που υπϊρχει, καθώσ ςτη δεύτερη
παρϊγραφο παρουςιϊζεται το κλύμα φόβου που υπϊρχει ςτισ Βρυξϋλλεσ ενώ ςτη τρύτη
παρϊγραφο γύνεται αναφορϊ ςτην ελπύδα που υπϊρχει για το μϋλλον.
β) Η πρόταςη ϋχει ενεργητικό ςύνταξη. Μετατροπό: «Αντιδρϊςεισ μερύδασ ρατςιςτών ό
ομοφοβικών μπορεύ να προκληθούν από την επιγραφό.»
Β4. α) εμφανόσ: πρόδηλη, ορατό
ςαφό: ακριβό
αποδεικνύουν: επιβεβαιώνουν
ζωηρό: ϋντονο
ςυνεργϊτεσ: ςυνϋταιροι
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β) «την καρδιϊ τησ Ε.Ε.», «βαριϊ παραμϋνει η ςκιϊ», «που προςπαθεύ να τρυπώνει ςτισ
ανθρώπινεσ ςυμπεριφορϋσ»
Γ. Σύτλοσ: ‘Όχι ςτο ρατςιςμό!
Πρόλογοσ: τη ςύγχρονη εποχό οι ρατςιςτικϋσ ςυμπεριφορϋσ εύναι ςυχνό φαινόμενο με
αυξητικϋσ τϊςεισ. Ιδιαύτερα τα πρόςφατα τρομοκρατικϊ χτυπόματα ςτισ Βρυξϋλλεσ ςε
ςυνδυαςμό με το ρεύμα μεταναςτών και προςφύγων όξυναν περαιτϋρω το κλύμα και
αποτϋλεςαν αφορμό για ρατςιςτικϊ ςχόλια. Οι ςυνϋπειεσ τϋτοιων εξελύξεων αφορούν τόςο
τη κοινωνύα ςυνολικϊ όςο και κϊθε ϊτομο ξεχωριςτϊ. Για το λόγο αυτό χρειϊζεται να
ςυμβϊλλει το ςχολεύο με τα μϋςα που διαθϋτει για την αντιμετώπιςη του.
Κυρύωσ Θϋμα:
Α’ ζητούμενο: 1. υνϋπειεσ ρατςιςμού: ςυλλογικϊ
- κοινωνικϋσ εντϊςεισ
 βύα (οι ντόπιοι ςυγκρούονται με μετανϊςτεσ κι εκεύνοι αναζητούν εκδύκηςη κτλ)
 κοινωνικόσ κανιβαλιςμόσ
 κοινωνικϋσ αναταραχϋσ: μύςη, εξεγϋρςεισ
- κύνδυνοσ για τη δημοκρατύα
 αποπροςανατολιςμόσ του λαού από τα πραγματικϊ αύτια τησ ανεργύασ, τησ ανϋχειασ
και τησ εγκληματικότητασ (όλα ςχετύζονται ςε ςυγκεκριμϋνεσ πολιτικϋσ και
οικονομικϋσ επιλογϋσ )
 φανατιςμόσ και αμϊθεια
 η ιςότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα γύνονται κενϊ περιεχομϋνου
 πολιτικό χειραγώγηςη (ςυνόθωσ τησ μεςαύασ τϊξησ που φοβϊται ότι θα χϊςει τα
προνόμιϊ τησ)
- τροχοπϋδη για κϊθε εύδουσ ανϊπτυξη
 δυναμιτύζει την υγιό ςυνύπαρξη των μελών μια κοινωνύασ, ϊρα εμποδύζει οποιαδόποτε
πολιτιςμικό ανταλλαγό και εξϋλιξη
 η κοινωνύα χϊνει ϋνα ςημαντικό μϋροσ του ανθρώπινου δυναμικού τησ, που με την
όρεξη και την καταξύωςη που το διακρύνει θα μπορούςε να αποβεύ χρόςιμο ςε
ποικύλουσ τομεύσ
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υνϋπειεσ ρατςιςμού: ατομικϊ
Περιθωριοπούηςη
Καλλιϋργεια αιςθημϊτων κατωτερότητασ και υπαρξιακϊ αδιϋξοδα
Άνθρωποι θύματα βύασ και επιθϋςεων
Πνευματικό και ηθικό τελμϊτωςη
Παρακώληςη κριτικόσ ικανότητασ από την αποδοχό ςκοταδιςτικόσ προπαγϊνδασ
Απαξύωςη ανθρώπινησ ζωόσ: αμοραλιςμόσ, μηδενιςμόσ
Καλλιϋργεια αιςθόματοσ υπεροχόσ, εκμετϊλλευςη ανθρώπου από ϊνθρωπο

- Επιβύωςη, οικονομικϋσ ςυνθόκεσ ζωόσ
 Αδυναμύασ επαγγελματικόσ αποκατϊςταςησ
 Παρεμπόδιςη ςυνεργαςύασ και κοινωνικόσ προόδου
Β’ Ζητούμενο: Σο ςχολεύο ωσ φορϋασ ϊμβλυνςησ του ρατςιςμού: 1. Εκπαιδευτικό
Περιεχόμενο
- Ηθικοπνευματικϋσ αντιςτϊςεισ
 καλλιεργεύ την κριτικό ςτϊςη απϋναντι ςε ρατςιςτικϋσ αντιλόψεισ
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 αντιςτϊςεισ ςτη μιςαλλοδοξύα και το φανατιςμό
- Διαπολιτιςτικό εκπαύδευςη
 ενθαρρύνει το ςεβαςμό και την ανοχό ςτην ετερότητα / διαφορετικότητα με τισ
ποικύλεσ μορφϋσ τησ- κυρύωσ μϋςω τησ διαπολιτιςμικόσ αγωγόσ
 να γνωρύςουν ςτοιχεύα ξϋνων πολιτιςμών τα ελληνόπουλα (εκδηλώςεισ αλλοδαπών
μϋςα ςτο ςχολεύο και γνωριμύα με τουσ χορούσ και τα ϋθιμα τησ πατρύδασ τουσ)
- Ανθρωπιςτικό καλλιϋργεια
 ευαιςθητοπούηςη ςχετικϊ
με
την κατοχύρωςη και περιφρούρηςη των
ανθρωπύνων δικαιωμϊτων
 πύςτη ςτα ανθρωπιςτικϊ ιδεώδη
2. Εκπαιδευτικϋσ δρϊςεισ
- Η διεξαγωγό του μαθόματοσ
 διαμόρφωςη μϋςα ςτη τϊξη κλύματοσ αποδοχόσ του διαφορετικού
 εξϊλειψη κατϊ τη διϊρκεια του μαθόματοσ διακρύςεων
 όχι μηχανιςτικό εκμϊθηςη και απομνημόνευςη, ενεργητικό ςτϊςη ςτο μϊθημα,
ςυνεργαςύα μαθητών για την οικοδόμηςη τησ γνώςησ από κοινού
- Πρωτοβουλύεσ/ εκδηλώςεισ
 το ςχολεύο να παύξει ςημαντικό ρόλο ενϊντια ςτο ρατςιςμό (διαθεματικότητα,
πολιτιςτικϋσ δρϊςεισ, ςυνεργαςύα με τα παιδιϊ μεταναςτών, κοινϋσ αθλητικϋσ
εκδηλώςεισ κτλ)
 να ενημερωθούν οι μαθητϋσ όςα βύωςαν οι Έλληνεσ μετανϊςτεσ και οι πρόςφυγεσ
- Διδακτικϋσ δραςτηριότητεσ
 ομϊδεσ ερευνητικόσ εργαςύασ με θϋματα που αφορούν το ςεβαςμό των ανθρωπύνων
δικαιωμϊτων και τησ δημοκρατύασ, και τισ ςυνϋπειεσ του ρατςιςμού
 εντοπιςμόσ και η αποκϊλυψη των ακροδεξιών δραςτηριοτότων, ώςτε να καταδειχθεύ
η ηθικό και ιδεολογικό ςύγχυςη, η απουςύα ςυλλογικού ορϊματοσ και ςταθερών
προςανατολιςμών αλλϊ κυρύωσ η κρύςη και η καταρρϊκωςη των ανθρωπιςτικών
αξιών που τισ χαρακτηρύζουν
Επύλογοσ: Κλεύνοντασ, εύναι ςημαντικό να ςυνειδητοποιηθεύ πωσ ενώ ο ρατςιςμόσ φαύνεται
να απειλεύ την ελληνικό κοινωνύα και οι επιπτώςεισ του να επηρεϊζουν τη ζωό πολλών
ανθρώπων, υπϊρχει δυνατότητα παρεμβϊςεων για μια κοινωνύα χωρύσ διακρύςεισ. Σο ςχολεύο
μπορεύ να εμφυςόςει ςτουσ μαθητϋσ ανθρωπιςτικϊ ιδεώδη και με κριτικό ματιϊ πλϋον να
αντιμετωπύζουν τϋτοιου εύδουσ ιδεολογόματα.
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