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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

 

1. Διάβασε το πιο κάτω περιστατικό που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο. Μετά 

δες το σχετικό βίντεο. 

• Πρόσωπα:  

 

- 3 Κύπριες και 1 ανήλικο αγόρι  

- Η Ρωσίδα, Σβετλάνα Ζαϊτσεβα 

 

• Τόπος: χώρος στάθμευσης (πάρκινγκ), Λάρνακα 

 

• Χρόνος: Οκτώβριος 2019 

 

• Γεγονότα: Οι 3 Κύπριες και το ανήλικο αγόρι βρίσκονται μέσα στο κόκκινο 

αυτοκίνητό τους, σε ένα πάρκινγκ της Λάρνακας. Μετακινούν 

το αυτοκίνητό τους και, κατά λάθος, χτυπούν το άσπρο 

αυτοκίνητο ενός ατόμου με ειδικές ανάγκες. Η Σβετλάνα έβλεπε 

το κόκκινο αυτοκίνητο και προσπάθησε να σταματήσει τη 

σύγκρουση, αλλά δεν τα κατάφερε. Μετά, οι 3 Κύπριες 

κατεβαίνουν από το αυτοκίνητό τους και μιλούν με τη 

Σβετλάνα. Η Σβετλάνα φωτογράφισε τη ζημιά του άσπρου 

αυτοκινήτου και συνεχίζει να τραβάει βίντεο. 

 

• Βίντεο: Δες το βίντεο της Σβετλάνας από το σημείο 0:10-1:41. 

https://www.youtube.com/watch?v=IiPm8bytrOc 

 

  

2. Ποιο είναι το θέμα του βίντεο; 

α) Τηλεργασία 

β) Ρατσισμός 

γ) Παιδεία 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IiPm8bytrOc
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3. Τι ένιωσες βλέποντας το βίντεο; Γιατί ένιωσες έτσι; 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Χαρά  

 

Ικανοποίηση 
 

Ηρεμία 

 

Προβληματισμός 

 

Τίποτα  
 

Αγανάκτηση 

 

Ντροπή 

 

Λύπη  

 

Απογοήτευση 

 

Σοκ / έκπληξη 

 

Θυμός 

 

Οργή 

 

 

4. Τι είναι ο ρατσισμός; 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. Γιατί υπάρχει ο ρατσισμός; 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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6. Κοίταξε την εικόνα. (Α) Ποιος είναι ο θύτης του ρατσισμού; (Β) Ποιο είναι το 

θύμα του ρατσισμού; 

 

 

 

 

……………………………     …………………………… 

 

 

7. Τι είναι ο θύτης του ρατσισμού; Τι είναι το θύμα του ρατσισμού; 

• Θύτης του ρατσισμού: ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

• Θύμα του ρατσισμού: ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
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8. Ποιοι από τους πιο κάτω μπορεί να γίνουν θύματα ρατσισμού; Σημείωσε √ . 

  
  

  

 

 

9. Ποιοι άνθρωποι γίνονται θύματα του ρατσισμού; Γράψε τη γνώμη σου. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
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10. Μελέτησε το λεξιλόγιο για τον ρατσισμό 

1) Ανισότητα = η έλλειψη/απουσία ισότητας  

2) Διακρίσεις = η διαφοροποίηση των ανθρώπων σε ανώτερους και κατώτερους 

3) Διαφορετικότητα = το να είμαστε διαφορετικοί ο ένας από τον άλλο 

4) Πεποιθήσεις = απόψεις 

5) Προκατάληψη = μια άποψη στο μυαλό μου, χωρίς να έχω σκεφτεί εάν είναι 

σωστή 

Π.χ. Πιστεύω ότι Άγγλοι είναι ψυχροί και απόμακροι. Αυτό είναι μια 

προκατάληψη. 

6) Μισαλλοδοξία = το να μισούμε τις διαφορετικές απόψεις των άλλων 

7) Ξενοφοβία = το να μισούμε τους ξένους 

8) Μειονότητα = μια ομάδα ανθρώπων με κοινά χαρακτηριστικά (φυλή, γλώσσα, 

θρησκεία κτλ). Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι διαφορετικά από τα 

χαρακτηριστικά της πλειοψηφίας. Πιο απλά, η μειονότητα είναι μια μικρή 

ομάδα μέσα σε μια μεγαλύτερη ομάδα. Π.χ. η μουσουλμανική μειονότητα της 

Κύπρου. 

 

 

 

Μειονότητα   Πλειοψηφία 

 

  

Χριστινοί 
Ορθόδοξοι

Χριστινοί 
Καθολικοί

Μουσουλμάνοι 

Αρμένιοι
Μαρωνίτες 

ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
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11. Ποια λέξη του λεξιλογίου (άσκηση 10) ταιριάζει σε κάθε κενό; 

1) Οι μαθητές της τάξης είναι Κύπριοι, Σύριοι, και Βούλγαροι. Όμως, ο 

καθηγητής δεν κάνει …………………………… ανάμεσα στους μαθητές και τους 

αγαπά όλους το ίδιο. 

2) Οι Αρμένιοι είναι λίγοι στην Κύπρο. Επειδή αποτελούν μια μικρή ομάδα, είναι 

μια …………………………… . 

3) Το σωστό είναι να ακούμε και να σεβόμαστε τις απόψεις των άλλων. Έτσι, δεν 

θα υπάρχει …………………………… . 

4) Η άποψη ότι όλες οι γυναίκες είναι αδύναμες, είναι μια …………………………… . 

5) Η Μαρία και ο Γιώργος κάνουν την ίδια δουλειά, όμως ο Γιώργος παίρνει 

μεγαλύτερο μισθό. Γι’ αυτό, η Μαρία έκανε παράπονο για την ………………………… 

. Ζήτησε να υπάρχει ισότητα και να παίρνουν τον ίδιο μισθό.  

6) Δυστυχώς, υπάρχει ……………………………, αφού οι άνθρωποι φοβούνται τους 

ξένους που έρχονται στη χώρα τους. 

7) Δεν πρέπει να είμαστε όλοι ίδιοι! Ο καθένας είναι διαφορετικός και μοναδικός! 

Όλοι έχουμε δικαίωμα στη …………………………… ! 

8) Ο καθένας έχει τη δική του γνώμη και τις δικές του …………………………… . 
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Κατανόηση Κειμένου 

 

12. Διάβασε το κείμενο που ακολουθεί και απάντησε στις ερωτήσεις. 

  

[Ρατσισμός] 

  

 Η λέξη ρατσισμός προέρχεται από τη λέξη «ράτσα». Ράτσα σημαίνει φυλή. Οι 

άνθρωποι του κόσμου χωρίζονται σε διαφορετικές φυλές ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 

τους, όπως το χρώμα του δέρματος. Για παράδειγμα, υπάρχει η λευκή φυλή, η μαύρη φυλή, 

και η κίτρινη φυλή. Έτσι, λοιπόν, ρατσισμός ήταν η άποψη ότι μια φυλή είναι ανώτερη από 

μια άλλη. Πιο συγκεκριμένα, κάποιοι άνθρωποι νόμιζαν ότι η λευκή φυλή ήταν η καλύτερη 

και ότι έπρεπε να ελέγχει και τις άλλες φυλές. Βέβαια, αυτό δεν ισχύει στην πραγματικότητα, 

γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι.  

 Σήμερα, η λέξη «ρατσισμός» σημαίνει περισσότερα πράγματα. Στις μέρες μας, πλέον, 

υπάρχουν πολλές μορφές ρατσισμού. Για παράδειγμα, υπάρχει ο κοινωνικός ρατσισμός (π.χ. 

ο ρατσισμός σε βάρος των μεταναστών, των ατόμων με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες, των 

πρώην φυλακισμένων, των φορέων του AIDS, των ομοφυλόφιλων, των ναρκομανών, των 

γυναικών). Υπάρχει ο εθνικός ρατσισμός, δηλαδή η άποψη ότι ένα έθνος είναι ανώτερο από 

τα άλλα (π.χ. οι Αρχαίοι Έλληνες νόμιζαν ότι ήταν ανώτεροι από τους άλλους λαούς). Ακόμη, 

μια άλλη μορφή ρατσισμού είναι ο θρησκευτικός ρατσισμός. Θρησκευτικός ρατσισμός είναι 

η άποψη ότι μια θρησκεία (π.χ. Χριστιανισμός, Μουσουλμανισμός) είναι η μόνη αληθινή 

θρησκεία και πρέπει να επικρατήσει. Επίσης, είναι γνωστός και ο ρατσισμός των 

ανεπτυγμένων λαών της Δυτικής Ευρώπης σε βάρος των υπανάπτυκτων λαών της Αφρικής. 

Τέλος, υπάρχει και ο θεσμικός ρατσισμός, δηλαδή οι διακρίσεις1 των δημόσιων υπηρεσιών 

σε βάρος των μειονοτήτων2 (π.χ. των μεταναστών). Συμπερασματικά, στη σύγχρονη εποχή 

υπάρχουν πολλά είδη ρατσισμού.  

 Ο ρατσισμός έχει μια βασική αιτία και, δυστυχώς, μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους 

τρόπους. Η αιτία του ρατσισμού είναι η διαφορετικότητα του άλλου (π.χ. το διαφορετικό 

χρώμα δέρματος, η διαφορετική καταγωγή, οι διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις, η 

διαφορά στο σώμα). Τρόποι εκδήλωσης του ρατσισμού είναι η περιφρόνηση,3 ο 

εξευτελισμός,4 η εκμετάλλευση,5 η σωματική βία και η λεκτική βία. 

 

Βασισμένο στο κείμενο του Ζήση Δ. Παπαδημητρίου από το βιβλίο: Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός, εισαγωγή στο 

φυλετικό μίσος, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000 

 
1 Διακρίσεις = η διαφοροποίηση των ανθρώπων σε ανώτερους και κατώτερους. 
2 Μειονότητα = μια μικρή ομάδα ανθρώπων μέσα σε μια μεγαλύτερη. 
3 Περιφρόνηση = η έλλειψη σεβασμού, εκτίμησης, και ενδιαφέροντος για κάτι. 
4 Εξευτελισμός = η υποτίμηση, η μείωση της αξίας του άλλου. 
5 Εκμετάλλευση = όταν χρησιμοποιώ κάτι για το δικό μου κέρδος και συμφέρον. 
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13. (Α) Συμπλήρωσε τον πίνακα. (Β) Κάνε περίληψη του κειμένου. 

Συνδετικές Λέξεις  

που χρησιμοποιώ στην περίληψη 

Ρήματα 

που χρησιμοποιώ στην περίληψη 

π.χ.            Αρχικά, 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

π.χ.                   λέει ότι 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

14. Συμπλήρωσε τον πίνακα για το πιο πάνω κείμενο. 

Είδος Κειμένου 

(Άρθρο, ομιλία, επιστολή, απόσπασμα 

από βιβλίο) 

 

Χρόνος γραφής 

(Πότε γράφτηκε το κείμενο;) 

 

Τόπος γραφής 

(Πού είναι γραμμένο το κείμενο; Σε 

εφημερίδα, σε βιβλίο, στο διαδίκτυο;) 

 

Τίτλος του Κειμένου 

 

 

Θέμα του Κειμένου 
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15. Σημείωσε εάν οι πιο κάτω προτάσεις είναι ορθές ή λανθασμένες σύμφωνα 

με το κείμενο. Γράψε «Ορθό» ή «Λάθος» αντίστοιχα. 

α) Η λευκή φυλή είναι ανώτερη από όλες τις άλλες. ………………… 

β) Οι ναρκομανείς μπορεί να πέσουν θύματα ρατσισμού. ………………… 

γ) Ο ρατσισμός υπάρχει, επειδή οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. ………………… 

 

 

16. Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο, τι σημαίνει ρατσισμός; 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

17. Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο, ποια φυλή παρουσιάζει η κάθε 

εικόνα; 

 

  

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

 

18. (Α) Εσύ σε ποια φυλή ανήκεις; (Β) Ποια φυλή είναι ανώτερη/καλύτερη; 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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19. Στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου, αναφέρονται πέντε (5) μορφές 

ρατσισμού. Διάλεξε ποια μορφή ταιριάζει σε κάθε εικόνα; 

 

 

 

………………………… 

………………………… 

 

 

(Πρόσφυγες ζητούν βοήθεια από το 

δημόσιο) 

………………………… 

………………………… 

 

 

………………………… 

………………………… 

 

 

………………………… 

………………………… 

  

(Αφρική)                                    (Αμερική) 

………………………… 

………………………… 
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20. Πιο κάτω παρουσιάζονται θύματα κοινωνικού ρατσισμού. Ποια είναι τα 

θύματα σε κάθε εικόνα; (Χρησιμοποίησε λέξεις από τη δεύτερη παράγραφο).  

 

 

………………………… 

………………………… 

 

 

………………………… 

………………………… 

 

 

………………………… 

………………………… 

 

 

………………………… 

………………………… 

 

 

 

………………………… 

………………………… 

 

 

………………………… 

………………………… 
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21. Ποιες μορφές ρατσισμού αναγνωρίζεις στα κόμικς; 

 

 

 

Μορφή ρατσισμού: ………………………… 

………………………… 
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Μορφές ρατσισμού: ………………………… ………………………… 

………………………… ………………………… 
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22. (Α) Σύμφωνα με το κείμενο, ποια είναι η αιτία του ρατσισμού; (Β) Εσύ, 

συμφωνείς με αυτό; Εξήγησε. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

23. Σύμφωνα με το κείμενο, πώς εκδηλώνεται ο ρατσισμός; 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

24. Ποια λέξη/φράση της τελευταίας παραγράφου ταιριάζει σε κάθε εικόνα; 

 

………………………… 

………………………… 

 

………………………… 

………………………… 

 

 

………………………… 

………………………… 

 

 

………………………… 

………………………… 
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………………………… 

………………………… 

 

 

 

25. Στην Κύπρο υπάρχει ρατσισμός σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό; Γράψε τη 

γνώμη σου. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

26. Εσύ είδες κάποιο περιστατικό ρατσισμού; Περίγραψέ το. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Οργάνωση κειμένου 

27. Σε ποια παράγραφο του κειμένου ταιριάζει κάθε τίτλος; 

Τίτλος Παράγραφος 

Αιτία και τρόποι εκδήλωσης του ρατσισμού  

Αρχική σημασία της λέξης «ρατσισμός»  

Τα είδη του σημερινού ρατσισμού  
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28. Ποια είναι τα δομικά μέρη της δεύτερης (2ης) παραγράφου του κειμένου; 

Θεματική Πρόταση: 

 

 

Σχόλια/Λεπτομέρειες: 

 

 

 

 

 

Κατακλείδα: 

 

 

 

 

29. Να βρεις και να γράψεις συνδετικές λέξεις ή συνδετικές φράσεις που 

χρησιμοποιούνται στο κείμενο. Να θυμάσαι ότι: 

✓ Οι συνδετικές λέξεις/φράσεις ενώνουν τις προτάσεις μεταξύ τους. 

✓ Οι συνδετικές λέξεις/φράσεις βρίσκονται στην αρχή μιας πρότασης 

(συνήθως). 

✓ Μετά τις συνδετικές λέξεις/φράζεις, υπάρχει κόμμα. 

 

Κείμενο 1 

Παράγραφος Συνδετική Λέξη/Φράση 

Παράγραφος 1 

 

• Για παράδειγμα, 

• ………………………… 

• ………………………… 

• ………………………… 

Παράγραφος 2 

 

• Α………………………… 

• Ε………………………… 

• Τ………………………… 

• Σ………………………… 
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30. Χώρισε τις συνδετικές λέξεις/φράσεις της άσκησης 29 σε ομάδες, ανάλογα 

με τη σημασία τους. 

Λέξεις που 

δείχνουν: 

Παράδειγμα ή 

Εξήγηση 

Λέξεις που 

δείχνουν: 

Πρόσθεση, Σειρά 

Λέξεις που 

δείχνουν: 

Συμπέρασμα 

Λέξεις που 

δείχνουν: 

Σιγουριά 

 

• ………………….. 

• ………………….. 

 

 

• ………………….. 

• ………………….. 

• ………………….. 

 

 

• ………………….. 

• ………………….. 

 

• ………………….. 

 

 

31. Να γράψεις αντώνυμα/αντίθετα για τις πιο κάτω λέξεις: 

• χωρίζονται  ≠ ………………………………………… 

• διαφορετικές  ≠ ………………………………………… 

• ανώτερη  ≠ ………………………………………… 

• ίσοι   ≠ ………………………………………… 

• περισσότερα  ≠ ………………………………………… 

• αληθινή  ≠ ………………………………………… 

• γνωστός  ≠ ………………………………………… 

• ανεπτυγμένων ≠ ………………………………………… 

• περιφρόνηση  ≠ ………………………………………… 

• εξευτελισμός  ≠ ………………………………………… 

 

 

32. Να γράψεις συνώνυμα για τις πιο κάτω λέξεις: 

• ανώτερη  = ………………………………………… 

• νόμιζαν  = ………………………………………… 

• επικρατήσει  = ………………………………………… 
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33. Πιο κάτω υπάρχουν παράγωγες λέξεις, οι οποίες σχηματίζονται από τις 

λέξεις «ράτσα», «αναπηρία», «έθνος». Βρες τις λέξεις αυτές και γράψε τις 

στη σωστή στήλη. Κάποιες λέξεις περισσεύουν! 

ρατσιστικός, ανάπηρος, εθισμός, ραδιενεργός, ανάσταση, εθνικιστής, 

αναποφάσιστός, ρατσισμός, εθνικιστικός, αναπηρικός, εθισμός, ρατσιστής, 

εθνικός, ραβδί, εθνάρχης 

 

   
• ………………………… 

• ………………………… 

• ………………………… 

 

 

• ………………………… 

• ………………………… 

 

• ………………………… 

• ………………………… 

• ………………………… 

• ………………………… 

 

  

ράτσα αναπηρία έθνος
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Παραγωγή Λόγου 

34. Μελέτησε την εικόνα που ακολουθεί και απάντησε στα ερωτήματα. 

α) Η εικόνα παρουσιάζει ένα παράδειγμα ρατσισμού; Εξήγησε γιατί. 

β) Ποιος είναι ο θύτης του ρατσισμού στην εικόνα; 

γ) Ποια είναι τα θύματα του ρατσισμού στην εικόνα; 

 

 

 

 

 

 


