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ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ: ΛΔΝΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΙΩΠΠΑ
Β’ ΔΛΗΑΗΝ ΙΘΔΗΝ
ΘΟΗΑΘΖ 24 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2016
ΠΛΝΙΝ ΠΔΙΗΓΩΛ: 4
ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΔΠ ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ
Α. Πεξίιεςε
 Ζ άιινηε δεδνκέλε αθνζίσζε ησλ Δπξσπαίσλ ζηε δεκνθξαηία θαη ε αλνρή ηνπο
ζην δηαθνξεηηθφ ζήκεξα ηίζεηαη ζε ακθηζβήηεζε.
 Οη δηαθξίζεηο θαη ε ζπρλή θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αιινδαπψλ πνπ δνπλ
ζηελ Δ.Δ.
 Σπγθεθξηκέλα ζηελ Διιάδα νη θάηνηθνί ηεο, δε κεηαλαζηεχνπλ πηα αιιά αληηζέησο
ππνδέρνληαη κεγάιν αξηζκφ κεηαλαζηψλ κε ζπλέπεηα ηα θαηλφκελα μελνθνβίαο.
 Αλαβίσζε ξαηζηζηηθψλ ηδενινγηψλ ηδίσο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη
αλεξγίαο θαη ζηνρνπνίεζε ησλ μέλσλ θπξίσο απφ ηνπο θησρνχο θαη άλεξγνπο
πνιίηεο.
 Απφ ηελ άιιε ζηελ Διιάδα αλέθαζελ ππήξρε κηα αληηξαηζηζηηθή ηδενινγία εμαηηίαο
ηεο αλάινγεο θαηάζηαζεο πνπ βίσζαλ νη πνιίηεο ηεο ζην ηζηνξηθφ ηνπο παξειζφλ.
 Οη θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά ηα ξαηζηζηηθά θαηλφκελα απεηινχλ ηελ ίδηα
ηε δεκνθξαηία.
 Αλάγθε επηθξάηεζεο ηεο αλεθηηθφηεηαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ
άιινπ σο πξνυπφζεζε αξκνληθήο ζπκβίσζεο.
Β1. α. 1ε παξάγξαθνο: ‘’Οη εζληθηζηηθέο θαη κηζαιιφδνμεο’’.
3ε παξάγξαθνο: ‘’Σε ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ...θαηλνχξηεο δψλεο
κεηαλάζηεπζεο’’.
ε
4 παξάγξαθνο: ‘’Ο δεκαγσγηθφο ξαηζηζκφο’’.
β.




πξαγκαηεχεηαη έλα ζέκα εηδηθνχ πεξηερνκέλνπ φπσο είλαη ε αλαβίσζε ηνπ
ξαηζηζκνχ ιφγσ ηεο καδηθήο εηζξνήο κεηαλαζηψλ ζηελ Δ.Δ.
επηζηεκνληθή θαη εμεηδηθεπκέλε δηάζηαζε ηεο νκηιίαο ηνπ πξσζππνπξγνχ.

Β2. Πιαγηφηηηινη: 2ε: Παξαβίαζε ησλ δηαθησκάησλ ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ
ζηελ Δ.Δ.
3ε: Δθδήισζε μελνθνβίαο ζηελ Διιάδα εμαηηίαο ηεο καδηθήο εηζξνήο
κεηαλαζηψλ.
ε
4 : Αλαβίσζε ξαηζηζηηθψλ πξνθαηαιήςεσλ ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο
πνπ δηέξρνληαη νηθνλνκηθή θξίζε.
ε
5 : Οη ηζηνξηθνί ιφγνη πνπ έρνπλ θάλεη ηνπο Έιιελεο ‘’αληηξαηζηζηέο’’.
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Β3. α. πξνζήισζε = αθνζίσζε
ζπληζηνχλ = δεκηνπξγνχλ / πξνθαινχλ
καδηθή = αζξφα
ζηειηηεχνπκε = απνξξίπηνπκε
αλνρή = αλεθηηθφηεηα
β. κηζαιιφδνμεο ≠ αδνγκάηηζηεο
δηθαηψκαηα ≠ ππνρξεψζεηο
εμαγσγήο ≠ εηζαγσγήο
εληαγκέλα ≠ αλέληαθηα
αληηζηεθφκαζηε ≠ ππνρσξνχκε
Β4. Θεκαηηθή πξφηαζε: Γηαπίζησζε φηη νη δχν έλλνηεο είλαη δηακεηξηθά αληίζεηεο.
Λεπηνκέξεηεο- Σρφιηα
Ζ αλεθηηθφηεηα:
 ππεξαζπίδεηαη ην δηαθνξεηηθφ
 πξνυπφζεζε δηακφξθσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηφζν ηεο αηνκηθήο φζν θαη ηεο
ζπιινγηθήο
 θίλεηξν ζχδεπμεο ησλ αληηζέζεσλ θαη κέζσ απηήο επίηεπμε πξνφδνπ θαη
πνιηηηζκνχ
Ο ξαηζηζκφο:
 απνξξίπηεη ην δηαθνξεηηθφ
 πηνζεηεί ην δνγκαηηζκφ θαη ηε κηζαιινδνμία
 γελλά θαη δηαδίδεη ην κίζνο
 απνθιείεη νηηδήπνηε λέν θαη σζεί ζηελ απνκφλσζε θαη ηνλ απνθιεηζκφ
Καηαθιείδα: Ζ αλεθηηθφηεηα εμαζθαιίδεη ηελ εηξεληθή ζπκβίσζε θαη ηε ζπιινγηθή
πξφνδν ελψ ν ξαηζηζκφο αλακνριεχεη ηελ πξνθαηάιεςε θαη ηε βία.
Γ. Παξαγσγή θεηκέλνπ
Δπηθνηλσληαθφ πιαίζην: Τίηινο:θπξηνιεθηηθφο ή κεηαθνξηθφο, κε ζρφιην ή ρσξίο ζρφιην,
π.ρ. ‘’λένο ξαηζηζκφο’’.
Α. Πξφινγνο: Αθφξκεζε απφ ηελ επηθαηξφηεηα:Αλαθνξά ζε ραξαθηεξηζηηθά μελνθνβηθά
ζπκβάληα πνπ είδαλ πξφζθαηα ην θσο ηεο επηθαηξφηεηαο.
Β. Κχξην ζέκα: Εεηνχκελα:
I. Σαρακηηριζηικά κρούζμαηα ραηζιζμού ζηις ζύγτρονες κοινωνίες:
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II.

Οη αληηδξάζεηο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ απέλαληη ζηηο κεηνλφηεηεο, ηηο
νπνίεο ηηο ραξαθηεξίδνπλ σο θαθνπνηά ζηνηρεία, ηηο θαηεγνξνχλ σο
ππαίηηεο πνιιψλ δεηλψλ-> ζηνρνπνίεζή ηνπο, απνδηνπφκπεζε /
εμηιαζηήξηα ζχκαηα.
Αλαβίσζε αθξαίσλ θαη κηζαιιφδνμσλ ζεσξηψλ φπσο ν λαδηζκφο θαη
ζνβηληζκφο -> ππξνδφηεζε θαλαηηζκνχ, κίζνπο θαη ερζξηθφηεηαο ->
εθδειψζεηο βίαο θαη επηζεηηθφηεηαο απέλαληη ζην δηαθνξεηηθφ ->
εθδήισζε
θαηλνκέλσλ
θνηλσληθήο
παζνγέλεηαο:
μπινδαξκνί,
πξνπειαθηζκνί αθφκε θαη δνινθνλίεο.
Καηαπάηεζε δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε
ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο (νκνθπιφθηινη, αζζελείο κε AIDS,
αιιφζξεζθνη) -> ππνηίκεζή ηνπο, απνθιεηζκφο ηνπο απφ επαγγέικαηα θαη
θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο -> πεξηζσξηνπνίεζε, ριεπαζκφο θαη εηξσληθή
αληηκεηψπηζε.

Ρρόποι ανηίδραζης:
α. Απφ ηε κεξηά ηεο πνιηηείαο:
 Έκθαζε ζηηο πξνζπάζεηέο ηεο λα επηιχζεη ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ
ηξέθνπλ
ην
ξαηζηζκφ:
αλεξγία,
θηψρεηα,
αλέρεηα,
εξγαζηαθή
εθκεηάιιεπζε.
 Δλίζρπζε ησλ ζεζκψλ (εθπαίδεπζε, πξφλνηα) εθείλσλ, πνπ βνεζνχλ ηελ
νκαιφηεξε έληαμε θαη ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ θαη ελ γέλεη ησλ
κειψλ ησλ θάζε είδνπο κεηνλνηήησλ ζηε δεκφζηα θαη νηθνλνκηθή δσή ησλ
εζληθψλ θνηλσληψλ.
 Σεβαζκφο απφ ηε κεξηά ηεο ησλ δηεζλψλ ζπκθψλσλ πξνζηαζίαο θαη
εθαξκνγή ησλ επξσπατθψλ λφκσλ πνπ πξνζηαηεχνπλ θαη εληζρχνπλ ηα
πνιηηηθά θαη αηνκηθά δηθαηψκαηα. Απζηεξνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο
– κεδεληθή αλνρή ζε θξνχζκαηα ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
β. Απφ ηε κεξηά ηεο λενιαίαο:
 Δλεξγφο ζπκκεηνρή ησλ λέσλ αλζξψπσλ ζε εζεινληηθέο νξγαλψζεηο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ.
 Δθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγία ηνπ
δηαδηθηχνπ γηα επαθή κε ην δηαθνξεηηθφ -> επηθνηλσλία, αιιεινγλσξηκία
κε λένπο απφ άιιεο θνπιηνχξεο θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα ->
επθνιφηεξε θαηάξξηςε ζηεξενηχπσλ.
 Μέζσ ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηεο εθπαίδεπζεο νη λένη έξρνληαη ζε επαθή κε
ηνλ ‘’ Άιιν’’, ζπλάπηνπλ θηιίεο, ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο θαη απνηεινχλ
πξφηππα αλεθηηθφηεηαο θαη απνδνρήο ηνπ δηαθνξεηηθνχ.

Γ. Δπίινγνο: Αλάγθε αθχπληζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλσλίαο,ηεο πνιηηείαο θαη
εηδηθφηεξα ησλ λέσλ κπξνζηά ζηελ αλαβίσζε ηεο παιηάο απεηιήο.
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Ο αξζξνγξάθνο
Ρις απανηήζεις επιμελήθηκαν οι καθηγηηές:
Βέηος Γημήηρης
Γιάννηλερ Θαηερίνα
Γήλμα Αναζηαζία
Κπαλλά Γιώηα
Λάζκοσ Σρύζα
Ξαππάς Ξαναγιώηης
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