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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ´ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
 
Κείµενο 

Ρατσισµός είναι να θεωρούµε κάποια άλλη οµάδα ανθρώπων κατώτερη ή 
ακόµη και άξια περιφρόνησης, λόγω της φυλετικής ή εθνικής τους καταγωγής. 

Αιτία του ρατσισµού είναι συνήθως ένα µίγµα υπεροψίας και φόβου. Δηλαδή, 
από τη µια πλευρά αισθανόµαστε ότι η δική µας φυλή είναι ανώτερη – πιο 
καλλιεργηµένη, πιο έξυπνη, πιο πολιτισµένη κτλ.-, ενώ από την άλλη αισθανόµαστε 
ότι η άλλη φυλή µε κάποιο τρόπο µας απειλεί. Το αποτέλεσµα, µέσα µας, είναι να 
βλέπουµε µια ολόκληρη οµάδα ανθρώπων µε εχθρότητα και προκατάληψη. 

Ο ρατσισµός ενέχει πάντοτε το στοιχείο της διαστρεβλωµένης όρασης. Στους 
µεν εαυτούς µας βλέπουµε µόνο καλά, µόνο αρετές, µόνο µεγαλείο. Αν κατά σύµπτωση 
προσέξουµε κάποιο ελάττωµα, εύκολα το δικαιολογούµε. Στη δε αντίπαλη φυλή 
βλέπουµε µόνο πάθη, µόνο πονηριά, µόνο µικρότητα. Αν κατά σύµπτωση προσέξουµε 
κάποια καλοσύνη, εύκολα την ανάγουµε στην υστεροβουλία. 

Αυτό που δεν πρέπει όµως να ξεχνούµε είναι ότι ο κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα 
από την παιδεία που έλαβε και από τον πολιτισµό στον οποίο ανατράφηκε, έχει µέσα 
του την ίδια φλόγα της ανθρώπινης φύσης που έχουµε κι εµείς: Έχει δηλαδή την 
ικανότητα να αγαπά, να δηµιουργεί, να ζει σε κοινωνία, να σκέπτεται, να χαίρεται, να 
θαυµάζει. Ίσως σε κάποια εξωτερικά χαρακτηριστικά ή σε κάποιες συνήθειες να 
διαφέρει από εµάς, αλλά αυτό θα έπρεπε να ξυπνούσε το ενδιαφέρον µας µάλλον –πώς 
να γνωριστούµε καλύτερα- παρά το φόβο, την κατάκριση, την περιφρόνηση. 

Η καλύτερη ισορροπία όταν είµαστε αντιµέτωποι µε ανθρώπους από άλλες 
φυλές είναι να διατηρούµε µια υγιή στάση φιλοξενίας, όπου αποδεχόµαστε τον άλλο 
γι’ αυτό που είναι, ενώ ταυτόχρονα σεβόµαστε τον εαυτό µας γι’ αυτό που είναι και γι’ 
αυτό που έχει. Αν προσέξουµε στον άλλο άνθρωπο, στην άλλη φυλή, κάποια 
ελαττώµατα, ας θυµηθούµε ότι έχουµε και εµείς, αν όχι τα ίδια, τουλάχιστον άλλα 
εξίσου σοβαρά ελαττώµατα. Αν αντιληφθούµε κάποια προτερήµατα, ας µην αφήσουµε 
τον εαυτό µας να τα διαστρεβλώσει. Ο πραγµατικά µεγάλος άνθρωπος, ο πραγµατικά 
µεγάλος λαός, είναι αυτός που ξέρει να µαθαίνει από τα προτερήµατα των άλλων ενώ 
ταυτόχρονα διατηρεί αλώβητη τη δική του ταυτότητα. 
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Θέµα 1ο 
Να παρουσιάσετε συνοπτικά σε 60-70 λέξεις και χωρίς δικά σας σχόλια το περιεχόµενο 
των δύο τελευταίων παραγράφων του κειµένου. 

Μονάδες 6  
 
 
Θέµα 2ο 
1. φόβος, έξυπνος, εχθρότητα, αρετές, µεγαλείο: Για καθεµία από τις παραπάνω 
λέξεις να γράψετε µια συνώνυµη και αντώνυµη. 

2. καλλιεργώ, υγιής: Να χρησιµοποιήσετε τις παραπάνω λέξεις σε προτάσεις µε την 
κυριολεκτική και τη µεταφορική τους σηµασία. 

3. Να γράψετε τους πλαγιότιτλους της δεύτερης και της τρίτης παραγράφου του 
κειµένου. 

Μονάδες 4  
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Θέµα 3ο 
Σε µια εκδήλωση που διοργανώνει το σχολείο σας κατά του ρατσισµού και των 
προκαταλήψεων ως εκπρόσωποι του δεκαπενταµελούς συµβουλίου του σχολείου σας 
να αναφερθείτε σε ρατσιστικά φαινόµενα που παρατηρούνται στην εποχή µας και ποια 
πρέπει να είναι η στάση των νέων απέναντι στον ρατσισµό;  

Μονάδες 10  
 
 
 
 
 
	


