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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 
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1. Θυμήσου τις λέξεις που σχετίζονται με τον ρατσισμό! 

1. Ανισότητα 

2. Διακρίσεις  

3. Διαφορετικότητα 

4. Εκμετάλλευση 

5. Εξευτελισμός 

6. Θύμα 

7. Θύτης 

8. Μειονότητα 

9. Μισαλλοδοξία  

10. Ξενοφοβία  

11. Πεποιθήσεις 

12. Περιφρόνηση 

13. Προκατάληψη 

14. Ρατσισμός 

 

 

2. Συμπλήρωσε τα κενά με τις λέξεις που έμαθες. 

1. Τα θύματα του ρατσισμού μπορεί να βιώσουν ……………………………, ……………………………, 

και …………………………… . 

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

…………………………… . 

3. Η άποψη ότι όλες οι Άγγλοι είναι ψυχροί, είναι μια …………………………… . 

4. Ο …………………………… υπάρχει, γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν το διαφορετικό. 

5. Ο καθηγητής βάζει πάντα ψηλότερο βαθμό στα κορίτσια. Αυτό είναι ………………………… 

. 

6. Ο Κώστας έπεσε …………………………… ρατσισμού, γιατί έχει διαφορετικό χρώμα 

δέρματος. 

7. Οι ξένοι που έρχονται στη χώρα μας δεν θέλουν να μας κάνουν κακό. Αρά, δεν πρέπει 

να υπάρχει …………………………… .  

8. Ο καθένας είναι διαφορετικός και μοναδικός! Όλοι έχουμε δικαίωμα στη 

…………………………… ! 

9. Στο γραφείο δουλεύουν άντρες και γυναίκες. Όμως, ο εργοδότης δεν κάνει 

…………………………… ανάμεσα στους υπαλλήλους και τους πληρώνει όλους το ίδιο. 

10. Ο καθένας δικαιούται να έχει τη δική του γνώμη και τις δικές του ………………………… . 

11. Πρέπει να σεβόμαστε τις απόψεις των άλλων και να μην υπάρχει …………………………… . 

12. Ο …………………………… του ρατσισμού μπορεί να ασκήσει βία σε άλλους. 
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3. Θυμήσου τις όλες μορφές του ρατσισμού! 

 

 

 

 

 

4. Διάβασε τις τρεις μαρτυρίες που ακολουθούν. Μετά συμπλήρωσε τον πίνακα. 

 

Παύλος Μάμαλος – Ολυμπιονίκης 

«Μέχρι την πέμπτη δημοτικού τα παιδιά με κοροϊδεύανε. 

Με λέγανε ανάπηρο και τέτοια πράγματα. Εγώ καθόμουν 

σε μια γωνιά και έκλαιγα… Όταν κτύπαγε το κουδούνι 

και ανέβαιναν τα παιδιά πάνω, εγώ καθόμουν από κάτω 

και έκλαιγα... Μου πετούσαν τις τσάντες στο κεφάλι και 

με κορόιδευαν. Δεν με παίρνανε σε εκδρομές, δεν με 

παίρνανε πουθενά... Καθόμουν μόνος στο σχολείο μέχρι 

να γυρίσουν τα άλλα παιδιά...». 
 

 
http://www.lifo.gr/articles/people_articles/114451 
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Ελένη Φουρέϊρα – Τραγουδίστρια 

«Πήγαινα σε δισκογραφική εταιρία και με έδιωχναν, 

γιατί ήμουν από την Αλβανία. Μετά σκεφτόμουν: ‘Τι θα 

κάνω τώρα; Δεν θα πραγματοποιήσω το όνειρό μου, 

επειδή είμαι από την Αλβανία;’  

… Δεν είναι εύκολο να φεύγεις από μια χώρα με 

σφαίρες, να μην ξέρεις τι θα γίνει, να φοβάσαι, να 

πηγαίνεις σε κάτι καινούριο, να πρέπει να χτίσεις τη 

ζωή σου από την αρχή». 

 

 

https://like.philenews.com/eleni-foyreira-xespa-gia-ton-ratsismo-poy-dechetai-
gia-ti-symmetochi-tis-sti-eurovision-vinteo/ 

 

 

 

Γιάννης Ζουγανέλης 

Στα παιδικά μου χρόνια βίωσα ρατσισμό, επειδή οι 

γονείς μου είναι κωφοί. Ακόμη, εμένα με φώναζαν 

“στραβοκάνη”, γιατί είχα πρόβλημα με τα πόδια 

μου. 

 
https://studentlife.com.cy/2019/10/24/5-ellines-diasimoi-pou-itan-thymata-
ratsismou-se-mia-fasi-tis-zoi-tous?cat=headlines/viral-headlines 

 

 

 

 

Όνομα Είναι θύτης ή θύμα 

ρατσισμού; 

Ποια μορφή ρατσισμού 

έχει βιώσει; 

Παύλος Μάμαλος   

Ελένη Φουρέϊρα   

Γιάννης Ζουγανέλης   

 

 

 

 

 

 

https://like.philenews.com/eleni-foyreira-xespa-gia-ton-ratsismo-poy-dechetai-gia-ti-symmetochi-tis-sti-eurovision-vinteo/
https://like.philenews.com/eleni-foyreira-xespa-gia-ton-ratsismo-poy-dechetai-gia-ti-symmetochi-tis-sti-eurovision-vinteo/
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5. Διάβασε το κείμενο που ακολουθεί και απάντησε στις ερωτήσεις. 

 

Ο ρατσισμός δεν αφήνει τον άνθρωπο, τη δημοκρατία και τον πολιτισμό να 

προοδεύσουν. Όταν υπάρχει ρατσισμός, οι άνθρωποι απομονώνονται.1 Δεν 

συνεργάζονται, δεν ανταλλάσσουν ιδέες, και δεν δημιουργούν μαζί. Οι ρατσιστές και 

τα θύματα του ρατσισμού δεν μπορούν να εργαστούν ειρηνικά, να συζητήσουν, να 

επικοινωνήσουν, να λύσουν μαζί προβλήματα, να προτείνουν πρωτότυπες ιδέες. 

Επιπλέον, με τον ρατσισμό παραβιάζονται πολύ σημαντικά ανθρώπινα δικαιώματα, 

όπως το δικαίωμα της ζωής, της ισότητας, της ελεύθερης έκφρασης, της 

διαφορετικότητας, της παιδείας, της ασφάλειας. 

Ακόμη, ο ρατσισμός επηρεάζει τις κοινωνίες και τα ίδια τα άτομα. Στην κοινωνία, 

εμφανίζονται πράξεις βίας, συγκρούσεις, τσακωμοί, καταστροφές ή ακόμα και 

πόλεμοι (π.χ. εκδίωξη Εβραίων κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο). Για παράδειγμα, τα 

θύματα του θεσμικού ρατσισμού μπορεί να κλέψουν ή να καταστρέψουν 

καταστήματα, γιατί δεν έχουν άλλο τρόπο να βρουν χρήματα και να ζήσουν. Επίσης, 

οι θύτες αισθάνονται ανώτεροι, συμπεριφέρονται λανθασμένα και, τελικά, 

δυστυχούν.2 Τα θύματα αισθάνονται κατώτερα και άχρηστα. Απομονώνονται και 

κλείνονται στον εαυτό τους. Νιώθουν ανασφάλεια, φόβο, ντροπή, θλίψη. 

 

Βασισμένο στο κείμενο: https://koutrozi.gr/ergasies/63-ratsismos 

 

 

6. Το θέμα του κειμένου είναι: 

(Κύκλωσε τη σωστή απάντηση) 

α) Ορισμός του ρατσισμού (= Τι είναι ο ρατσισμός;) 

β) Αιτία του ρατσισμούς (= Γιατί υπάρχει ο ρατσισμός;) 

γ) Είδη του ρατσισμού 

δ) Αποτελέσματα/συνέπειες του ρατσισμού 

ε) Τρόποι αντιμετώπισης του ρατσισμού (= Πώς σταματούμε τον ρατσισμό;) 

 

  

 
1 Απομονώνονται = μένουν μόνοι τους 
2 Δυστυχούν = είναι δυστυχισμένα 

https://koutrozi.gr/ergasies/63-ratsismos
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7. Δώσε έναν τίτλο στο κείμενο. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

8. Σύμφωνα με το κείμενο, ποιους επηρεάζει αρνητικά ο ρατσισμός; 

(Κύκλωσε όλες τις σωστές απαντήσεις) 

α) Άτομο 

β) Κοινωνία 

γ) Οικονομία 

δ) Ανθρώπινα δικαιώματα 

ε) Θρησκεία 

στ) Πολιτισμό 

 

 

9. Σύμφωνα με το κείμενο, ο ρατσισμός δεν αφήνει τον πολιτισμό και τον 

άνθρωπο να προοδεύσουν. Γιατί; 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

10. Συμπλήρωσε τα κενά με την κατάλληλη λέξη από το κουτί. 

μοναδικό, πανέμορφο, ομορφιά, όμορφος, παζλ ολοκληρωμένη, 

ολοκληρωμένος, ολοκληρωμένος, ξεχωριστό, συμμετέχουν 

          Οι άνθρωποι είναι σαν κομμάτια του 

………………… …. Το κάθε κομμάτι είναι 

………………… και ……………… . Όταν όλα 

τα κομμάτια ενώνονται, δημιουργείται κάτι 

………………… . Όταν διώχνουμε ένα 

κομμάτι, τότε η εικόνα χάνει την 

………………… της και δεν είναι 

………………… …. 
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          Το ίδιο συμβαίνει και με τον πολιτισμό. 

Όταν όλοι οι άνθρωποι …………………, ο 

πολιτισμός είναι …………………, 

………………… . Όταν υπάρχει ρατσισμός, 

κάποιοι άνθρωποι λείπουν. Άρα, ο πολιτισμός 

δεν είναι ………………… . 
 

 

 

11. Συμπλήρωσε τα κενά με την κατάλληλη λέξη από το κουτί. 

οι άνθρωποι, ρατσισμός, ο πολιτισμός 

 

   

 

Τα κομμάτια του παζλ = 

……………………………. 

 

Το παζλ = 

……………………………. 

Όταν διώχνουμε κάποια 

κομμάτια του παζλ = 

…………………………… 

 

 

12. Ποια ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται εξαιτίας του ρατσισμού; 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  



 
8 

13. (Α) Ποιο δικαίωμα παρουσιάζει η κάθε εικόνα; (Β) Εξήγησε το κάθε δικαίωμα, όπως 

στο παράδειγμα 

 

Δικαίωμα της ζωής 

Το δικαίωμα της ζωής σημαίνει ότι δικαιούμαι να 

ζω. Κανένας δεν μπορεί να μου αφαιρέσει τη ζωή. 

 

Δικαίωμα της …………………………… 

Το δικαίωμα της …………………………… σημαίνει 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

 

Δικαίωμα της …………………………… 

Το δικαίωμα της …………………………… σημαίνει 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

 

Δικαίωμα της …………………………… 

Το δικαίωμα της …………………………… σημαίνει 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

 

Δικαίωμα της …………………………… 

Το δικαίωμα της …………………………… σημαίνει 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

 

Δικαίωμα της …………………………… 

Το δικαίωμα της …………………………… σημαίνει 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 
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14. Ποια προβλήματα εμφανίζονται στην κοινωνία εξαιτίας του ρατσισμού; 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

15. Τι αισθάνονται οι θύτες του 

ρατσισμού; Πώς συμπεριφέρονται; 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

16. Τι αισθάνονται τα θύματα του 

ρατσισμού; Πώς συμπεριφέρονται; 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 
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Οργάνωση κειμένου 

17. Σε ποια παράγραφο του κειμένου ταιριάζει κάθε τίτλος; 

Τίτλος Παράγραφος 

Τα αποτελέσματα του ρατσισμού στην κοινωνία  

Τα αποτελέσματα του ρατσισμού στη δημοκρατία και τον 

πολιτισμό 

 

 

 

18. 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 
 

• Ε…………………………, 

Παράγραφος 2 

 

• Α………………………… 

• Γ………………………… 

• Ε………………………… 

 

 

19. Χώρισε τις συνδετικές λέξεις/φράσεις της άσκησης 18 σε ομάδες, ανάλογα 

με τη σημασία τους. 

Λέξεις που δείχνουν: 

Παράδειγμα ή Εξήγηση 

Λέξεις που δείχνουν: 

Πρόσθεση, Σειρά 

 

• ………………………… 

 

• ………………………… 

• ………………………… 

• ………………………… 
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20. Διάβασε το κείμενο που ακολουθεί και απάντησε στις ερωτήσεις. 

 

Πρώτα-πρώτα, πρέπει να υπάρχει σωστή παιδεία. Δηλαδή, τα παιδιά πρέπει να 

μαθαίνουν ότι όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί, αλλά ίσοι. Όλοι οι άνθρωποι 

έχουν ίσα δικαιώματα ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, το χρώμα του δέρματος, 

τη θρησκεία, τις προτιμήσεις3 τους, την εξωτερική τους εμφάνιση. Βούλγαροι, 

Τούρκοι, Έλληνες, Άγγλοι, Σύριοι, μουσουλμάνοι, χριστιανοί, αρτιμελείς,4 ανάπηροι, 

ομοφυλόφιλοι, άντρες, γυναίκες, είναι όλοι ίσοι! Το σχολείο οφείλει να διδάσκει 

στους μαθητές τον πολιτισμό, την ιστορία, τη γλώσσα διαφορετικών ανθρώπων. 

Ακόμη, πρέπει να διδάσκει τον σεβασμό και την ανεκτικότητα.5 

Επιπλέον, πρέπει το κράτος και τα ΜΜΕ να φροντίζουν για την ισότητα. Πρέπει 

να προστατεύουν τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων και να τιμωρούν τους θύτες 

του ρατσισμού. Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό να δείχνουν παραδείγματα σωστής 

συμπεριφοράς, δηλαδή ανθρώπους που δεν είναι ρατσιστές και αγωνίζονται για το 

καλό των συνανθρώπων τους. 

Τέλος, ο καθένας από εμάς να ανοίξει την καρδιά του για κάθε άνθρωπο!  Είναι 

τόσο όμορφο να αγκαλιάζουμε κάθε συνάνθρωπό μας χωρίς σκέψεις! Είναι τόσο 

όμορφο να θυμόμαστε ότι είμαστε όλοι άνθρωποι, άνθρωποι μοναδικοί και 

ξεχωριστοί! Είναι τόσο όμορφο να γνωρίζουμε τις διαφορές κάθε συνανθρώπου μας. 

Είναι τόσο σπουδαίο να σταματούμε τα φαινόμενα του ρατσισμού, να προστατεύουμε 

τα θύματα, να εμποδίζουμε τους θύτες, να κάνουμε τους ανθρώπους χαρούμενους! 

Είναι τόσο όμορφο να αγωνιζόμαστε για την ισότητα!  

 

 

21. Το θέμα του κειμένου είναι: 

(Κύκλωσε τη σωστή απάντηση) 

στ) Ορισμός του ρατσισμού (= Τι είναι ο ρατσισμός;) 

ζ) Αιτία του ρατσισμούς (= Γιατί υπάρχει ο ρατσισμός;) 

η) Είδη του ρατσισμού 

θ) Αποτελέσματα/συνέπειες του ρατσισμού 

ι) Τρόποι αντιμετώπισης του ρατσισμού (= Πώς σταματούμε τον ρατσισμό;) 

 

 

 
3 Προτιμήσεις = αυτά που προτιμώ, αυτά που μου αρέσουν 
4 Αρτιμελείς ≠ ανάπηροι 
5 Ανεκτικότητα = να ανέχομαι, να δέχομαι τον άλλο 
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22. Δώσε έναν τίτλο στο κείμενο. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

23. Σημείωσε εάν οι πιο κάτω προτάσεις είναι ορθές ή λανθασμένες σύμφωνα 

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

α) Οι άνθρωποι είναι ίσοι μεταξύ τους όταν είναι ίδιοι/όμοιοι. …………………… 

β) Οι χριστιανοί είναι ανώτεροι από τους μουσουλμάνους. …………………… 

γ) Στο σχολείο πρέπει να μαθαίνουμε τη δική μας ιστορία και την ιστορία άλλων 

λαών. …………………… 

δ) Τα ΜΜΕ μπορούν να βοηθήσουν να σταματήσουμε τον ρατσισμό. 

…………………… 

ε) Το κράτος πρέπει να προστατεύει τους δικούς του πολίτες μόνο, όχι τους 

ξένους. …………………… 

στ) Πρέπει να σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους, ακόμα κι αν είναι διαφορετικοί 

από εμάς. …………………… 

 

24. (Α) Σύμφωνα με το κείμενο, τι πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο; 

Γράψε τέσσερα (4) πράγματα. (Β) Εσύ συμφωνείς; 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

25. (Α) Σύμφωνα με το κείμενο, τι πρέπει κάνουν τα ΜΜΕ και το κράτος, για να 

σταματήσει ο ρατσισμός; Γράψε δύο (2) πράγματα. (Β) Εσύ συμφωνείς; 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 



 
13 

26. Εξήγησε τη φράση «ο καθένας από εμάς να ανοίξει την καρδιά του για κάθε 

άνθρωπο». 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

27. (Α) Σύμφωνα με το κείμενο, τι πρέπει κάθε άνθρωπος, για να σταματήσει 

ο ρατσισμός; Γράψε δύο (2) πράγματα. (Β) Εσύ συμφωνείς; 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

28. Υπάρχει και άλλος τρόπος να σταματήσουμε τον ρατσισμό; Γράψε την 

άποψή σου. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Οργάνωση κειμένου 

29. Σε ποια παράγραφο του κειμένου ταιριάζει κάθε τίτλος; 

Τίτλος Παράγραφος 

Τι να κάνει κάθε άτομο για να σταματήσει ο ρατσισμός  

Τι να κάνει η παιδεία για να σταματήσει ο ρατσισμός  

Τι να κάνουν το κράτος και τα ΜΜΕ για να σταματήσει ο 

ρατσισμός 
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30. 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 

 

• Πρώτα-πρώτα, 

• Δ………………………… 

• Α………………………… 

Παράγραφος 2 

 

• Ε………………………… 

• Ε………………………… 

Παράγραφος 3 
 

• Τ………………………… 

 

 

31. Χώρισε τις συνδετικές λέξεις/φράσεις της άσκησης 30 σε ομάδες, ανάλογα 

με τη σημασία τους. 

Λέξεις που δείχνουν: 

Παράδειγμα ή Εξήγηση 

Λέξεις που δείχνουν: 

Πρόσθεση, Σειρά 

 

• ………………………… 

 

• ………………………… 

• ………………………… 

• ………………………… 

• ………………………… 

• ………………………… 
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32. Ποιος τίτλος ταιριάζει στην πιο κάτω εικόνα; 

(Κύκλωσε αυτόν που ταιριάζει) 

α) Διαφορετικοί άνθρωποι σημαίνει διαφορετικά κόκκαλα 

β) Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι 

γ) Ίδιοι άνθρωποι, ίδια κόκκαλα 

 

 

 

33. Συμμετέχεις σε μια διαμαρτυρία κατά του ρατσισμού. Γράψε ένα σύνθημα. 

 

 

 

 

34. Γράψε ένα δικό σου άρθρο με θέμα τον ρατσισμό. Να γράψεις ό,τι έμαθες 

για τον ρατσισμό, δηλαδή: 

✓ Τι είναι ο ρατσισμός 

✓ Μορφές του ρατσισμού σήμερα 

✓ Αιτία του ρατσισμού 

✓ Συνέπειες του ρατσισμού 

✓ Τρόποι αντιμετώπισης του ρατσισμού 


