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ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ´ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ρατσισµός: Η ατίµωση της δηµοκρατίας 

Η ζωή µε τον άλλο, η ζωή µε τον ξένο. Αυτή την τύχη επιφυλάσσει σε όλους 
τους ανθρώπους η κοινωνική πραγµατικότητα, η οποία συχνά σήµερα είναι 
απάνθρωπη, αυτήν την τύχη επιβάλλει σε όλα τα έθνη η σηµερινή κοινωνία των 
συνέχων αλλαγών. Πάντα οι κοινωνίες τείνουν να πανικοβάλλονται ενώπιον της 
ετερότητας, βιώνοντάς την ως απειλή τής συνοχής τους. Έτσι κλιµακώνονται και 
αναζωπυρώνονται οι ρατσιστικές τάσεις, αφού κυριαρχεί η αντίληψη ότι οι ξένοι µάς 
απειλούν, ότι ο άλλος είναι ο εχθρός  µας. Υπό το πρίσµα αυτό η δηµοκρατία, για την 
οποία υπερηφανευόµαστε, ενδέχεται να καταστεί µια ιδεολογική φενάκη εάν δεν 
ανεχτεί τη διαφορετικότητα ως πολύτιµο τεκµήριο και σύµβολό της. 

Όλοι «αγαπούν» τη δηµοκρατία. Αρκεί ο κάθε άνθρωπος που είναι 
διαφορετικός από εµάς να εξαναγκαστεί να γίνει ίδιος µε µας. Την απαίτηση αυτή 
εµείς ονοµάζουµε φασισµό. Άτοµα που στερούνται παιδείας-η οποία παιδεία, κατά το 
Μ. Χατζιδάκι, είναι η αντιβίωση στα διαλυτικά φαινόµενα της αποκτήνωσης του 
ρατσισµού-προκλητικά αρνούνται να δεχθούν πως οι διαφορετικές φυλές, 
προτιµήσεις, θέσεις, απόψεις, δεν α ν τ ι π α ρ α τ ί θ ε ν τ α ι  αλλά τέµνονται. Και πως 
το σηµείο τοµής τους ονοµάζεται πολιτισµός. Εξαναγκάζουν λοιπόν άτοµα και 
οµάδες να αλλοτριωθούν πολιτισµικά-προκειµένου να µη γίνουν δέκτες ρατσιστικής 
συµπεριφοράς- σβήνοντας κάθε ίχνος αξιοπρέπειάς τους και κάθε στοιχειώδες 
ανθρώπινο δικαίωµά τους. Οι αρχιτέκτονες αυτής της λογικής προσβάλλουν όχι µόνο 
τη δηµοκρατία αλλά διαβρώνουν και τα θεµέλιά της µε φασιστική βία ή µε 
συγκαλυµµένο ρατσισµό, καταστάσεις που δηλώνουν παθολογία µιας κοινωνίας, η 
οποία ό χ ι  µ ό ν ο  τις ανέχεται α λ λ ά  κ α ι  τις υιοθετεί. Μιας κοινωνίας που 
ηδονικά επίµονα, αρνείται να κατανοήσει πως η διαλεκτική των διαφορετικών 
τάσεων, απόψεων, θέσεων, θα οδηγήσει στην κατανόηση και στην ανοχή-αν όχι και 
στην αποδοχή- της διαφορετικότητας. 

Είναι γεγονός πως στο όνοµα της δηµοκρατίας έχουν γίνει τα πιο φρικτά 
εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας. Λαϊκιστές ηγέτες, λαοπλάνοι και δηµαγωγοί µε 
πρόφαση τη δηµοκρατία καλλιεργούν στο λαό τους προκαταλήψεις και στερεότυπα 
για τις µειονότητες επιχειρώντας µε τον τρόπο αυτό να τις στρέψουν προς αυτές και 
να αποστρέψουν την προσοχή του λάου τους από τα εσωτερικά προβλήµατα 
µεταθέτοντας τις ευθύνες στον «ξένο». Η ιδεολογική σύγχυση, η απαξίωση των 
δηµοκρατικών θεσµών και διαδικασιών µετατρέπουν σηµαντικά τµήµατα της 
κοινωνίας σε εύκολη λεία των δηµαγωγών. Νεοναζιστικά µορφώµατα εκφράζοντας 
ρατσιστικές αντιλήψεις «στιλβώνουν µπότες δικτατόρων» και στοχοποιούν τους 
µετανάστες και τους πρόσφυγες. Είναι «υπερασπιστές καλών αξιών, της δηµοκρατίας 
και των δικαιωµάτων του ανθρώπου» και µε το πρόσχηµα αυτό επικαλούνται µια 
ηθική ανωτερότητα έναντι εκείνων που δεν συµφωνούν µαζί τους. 
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Η επικράτηση και άρα η αποδοχή ρατσιστικών συµπεριφορών σε µια 
κοινωνία σηµατοδοτεί τον εκφυλισµό των ηθικών αξιών και γίνεται όχηµα για την 
εµπέδωση του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας. Στην κοινωνία αυτή στην οποία 
συντηρείται ο ρατσισµός, µε όποια έκφραση αυτός κι αν εκδηλώνεται και οδυνηρό 
τρόπο αυτός κι αν διαπιστώνεται, κυριαρχεί η έλλειψη αξιοκρατίας και η διάκριση 
των πολιτών σε κατηγορίες, φαινόµενα που κ α τ α σ τ ρ α τ η γ ο ύ ν  κάθε έννοια 
ανθρώπινου δικαιώµατος, αφού λόγω του ρατσιστικού αποκλεισµού ορισµένα µέλη 
της κοινωνίας δεν έχουν πρόσβαση ούτε σε στοιχειώδη δικαιώµατα. Με τον τρόπο 
αυτό, ουσιαστικά µετατίθεται ο αξιακός κώδικας και απειλείται άµεσα η κοινωνική 
οµαλότητα µε την κοινωνική πόλωση που έχουν δηµιουργήσει οι ρατσιστικές 
αντιλήψεις, κλονίζοντας κατά συνέπεια τα θεµέλια της δηµοκρατίας.  

Όσο λοιπόν ο ρατσισµός υιοθετείται λόγω-έργω-διανοία, έστω και από έναν 
άνθρωπο, επιβεβαιώνεται η άποψη του Ουίλ Ντιράν που αναφέρει πως «σε κάθε 
στιγµή η ιστορία µας πείθει ότι το οικοδόµηµα του πολιτισµού είναι εύθραυστο και 
ότι στηρίζεται µε ένα θαύµα ισορροπίας σε ένα εν ενεργεία ηφαίστειο άθλιας και 
πιεστικής βαρβαρότητας, δεισιδαιµονίας και άγνοιας. Αυτό που ονοµάζουµε 
σ ύ γ χ ρ ο ν η  κοινωνία είναι απλώς ο φλοιός, ο όποιος σκεπάζει την κοινωνία του 
µεσαίωνα που εξακολουθεί να υπάρχει ακόµα». 

Σήµερα που η Ελλάδα δοκιµάζεται από την οικονοµική κρίση και οι συνέπειές 
της δεν είναι µόνο οικονοµικές, αλλά βαθύτατα κοινωνικές, οφείλουµε να µείνουµε 
πιστοί στις αξίες της δηµοκρατίας αποτρέποντας φαινόµενα κοινωνικού 
αποκλεισµού, ρατσισµού και µισαλλοδοξίας. Δεν αρκεί η ανησυχία ούτε ο 
καταγγελτικός λόγος. Η διαλεκτική των διαφορετικών απόψεων θα οδηγήσει στην 
κατανόηση και στην ανοχή της ετερότητας. Συλλογική συνείδηση και συλλογική 
ευθύνη είναι να κατανοήσουµε πως οι πολιτισµοί δεν αντιπαρατίθενται, αλλά 
τέµνονται. Και οφείλουµε ακόµα να τονίσουµε πως η δηµοκρατία δε συνιστά κάτι το 
αυτονόητο: απαιτείται συνεχής ε π α γ ρ ύ π ν η σ η, πίστη όχι µόνο στις ατοµικές 
άξιες αλλά και στην κοινωνία των πολιτών. 

Δρ. Πολύβιος Ν. Πρόδροµος 

 

 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε σε 110-

130 περίπου λέξεις . 
 

[Μονάδες 25] 
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Β1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, σύµφωνα µε το κείµενο, τις παρακάτω 
διαπιστώσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί 
σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, 
αν η πρόταση είναι λανθασµένη: 

 
 

1.Η ετερότητα δυναµιτίζει την κοινωνική συνοχή ,θεωρείται απειλή, αλλά, αν 
γίνει αποδεκτή, δεν καταστρατηγεί τη δηµοκρατία.  

 
2.Άτοµα που δεν στερούνται παιδείας αντιλαµβάνονται ότι οι διαφορετικές 
φυλές, προτιµήσεις, θέσεις, απόψεις, αντιπαρατίθενται και αυτό ονοµάζεται 
πολιτισµός. 

3.Όσοι στοχοποιούν τους µετανάστες και τους πρόσφυγες διατείνονται ότι είναι 
ηθικά ανώτεροι έναντι εκείνων που διαφωνούν µαζί τους. 

 
4.Μόνο αν ο ρατσισµός υιοθετείται από το σύνολο, καθίσταται ο πολιτισµός 
εύθραυστος. 

 
5.Φαινόµενα κοινωνικού αποκλεισµού, ρατσισµού και µισαλλοδοξίας 
αναστέλλουν την αξιοδότηση της δηµοκρατίας.  

 
 

[Μονάδες 10] 

 
 

Β2.Ποια είναι η δοµή της τέταρτης παραγράφου του κειµένου («Η επικράτηση… 
θεµέλια της δηµοκρατίας.»); Να επισηµάνετε έναν τρόπο µε τον οποίο 
αναπτύσσεται η ίδια παράγραφος, τεκµηριώνοντας την απάντησή σας. 

[Μονάδες 5] 
 

 
Β3.Ο αρθρογράφος, εκτός των άλλων τρόπων πειθούς, µετέρχεται και την επίκληση 

στην αυθεντία. Πού εντοπίζεται αυτός ο τρόπος πειθούς στο κείµενο; Να 

αιτιολογήσετε τη χρήση του. 

[Μονάδες 3] 
 
 
Β4.«αγαπούν»(2η παράγραφος), «ξένο», «στιλβώνουν µπότες δικτατόρων»  (3η 

παράγραφος).Να αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών στις πιο πάνω 
περιπτώσεις.(Μονάδες 3) 

β) Να αιτιολογήσετε την εναλλαγή των ρηµατικών προσώπων στην έκτη 
παράγραφο του κειµένου.  («Σήµερα που η Ελλάδα… κοινωνία των 
πολιτών.»)(Μονάδες 4) 
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Μονάδες 7 
 

 
 
Β5.α. Να γράψετε  ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: καταστεί, 

φενάκη, στοιχειώδες, τάσεων, υιοθετείται. 

[Μονάδες 5]  
 

β. Να γράψετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:  
αντιπαρατίθενται, καταστρατηγούν, σύγχρονη, καταγγελτικός, επαγρύπνηση.  

[Μονάδες 5] 
 

 
 
 
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 
 
 
Με αφορµή εκδήλωση που διοργανώνει το σχολείο σας για την Δηµοκρατία, 
αναλαµβάνετε να εκφωνήσετε µια οµιλία στην οποία θα αναφέρεστε:  
 
α) Γιατί ο ρατσισµός συνιστά απειλή για τη δηµοκρατία, και  
 
β) µε δεδοµένο πως ένα από τα χαρακτηριστικά τής γνήσιας δηµοκρατίας 
αποτελεί η δυνατότητα έκφρασης ακόµα και των ίδιων των εχθρών της, πώς η 
δηµοκρατία µπορεί να αντιµετωπίσει τους εχθρούς της χωρίς να αυτοαναιρείται 
ως δηµοκρατία; 
 

 [Μονάδες 40] 
 

 
[Επιµέλεια κριτηρίου: Δρ. Πολύβιος Ν. Πρόδροµος, Φιλόλογος] 

 


