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ΣΔΡΔΟΣΤΠΑ-ΠΡΟΚΑΣΑΛΖΦΔΗ-ΑΝΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

 

 

ρεηηθά video 

https://www.youtube.com/watch?v=Q63dpWUlpiM  

www.youtube.com/watch?v=6A1LFYUJMTs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q63dpWUlpiM
http://www.youtube.com/watch?v=6A1LFYUJMTs
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Ελλνηνινγηθόο ράξηεο 

 

ΣΔΡΔΟΣΤΠΑ-ΠΡΟΚΑΣΑΛΖΦΔΗ 

 

 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΣΖΣΑ-ΔΣΔΡΟΣΖΣΑ 

 

 

ΡΑΣΘΜΟ-ΜΟΡΦΕ 

 

 Φπιεηηθόο 

 

 Εζληθηζκόο 

 

 Κνηλωληθόο 

 

 Σεμηζκόο 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΗΟΣΖΣΔ 

 

 ΄Αλεξγνη 

 Μεηνλφηεηεο 

 Δπάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο 

 Αζζελείο ηνπ aids 

 Α.Μ.Δ.Α 

 Σνμηθνκαλείο 

 Φπιαθηζκέλνη 

 Αηρκάισηνη πνιέκνπ 

 Οξθαλά 

 Φησρνί 

 Αλαιθάβεηνη 

 Μεηαλάζηεο 

 Πξφζθπγεο 

 

ΑΝΕΚΣΘΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΣΕΡΟΣΗΣΑ 

 

ΖΗΣΟΤΜΕΝΑ 

 

1.Πεξηζηαηηθά ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

 

2.Δπηπηώζεηο (αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπ ξαηζηζκνύ) 

 Παξαβηάζεηο αλζξωπίλωλ δηθαηωκάηωλ  

 Αληζόηεηεο, δηαθξίζεηο, θνηλωληθόο απνθιεηζκόο 

 ΄Αηνκν-θνηλσλία-πνιηηηζκφο-δηαθξαηηθέο ζρέζεηο 

 

 3.Αηηίεο 

 Κνηλσλία (ζηεξεφηππα, πξνθαηαιήςεηο, θνηλσληθά πξνβιήκαηα, θξίζε εζηθψλ αμηψλ) 

 Πφιεκνη-νηθνινγηθφ πξφβιεκα-θηψρεηα (Μεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα-πξφζθπγεο) 

 Οηθνγέλεηα 

 ΜΜΔ 

 ΄Αηνκν (εκηκάζεηα, ρακειφπλεπκαηηθφ ππφβαζξν, απνπζία θξηηηθήο ζθέςεο θ.ιπ.) 

 Θξεζθεπηηθά δφγκαηα 

 Ηζηνξηθφ παξειζφλ (βίαηεο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ εζλψλ) 

 Πνιηηηθή (δεκαγσγία-εζληθηζκφο) 

 

4.Σξόπνη αληηκεηώπηζεο 

 Φνξείο θνηλσληθνπνίεζεο (νηθνγέλεηα, ζρνιείν, ΜΜΔ, πνιηηεία, εθθιεζία) 

 ΄Αηνκν 

 Οηθνπκεληθφ πλεχκα (αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο φισλ ησλ πνιηηηζκψλ ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ νηθνπκεληθνχ πνιηηηζκνχ) 

 Οηθνπκεληθφ πλεχκα (αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο φισλ ησλ πνιηηηζκψλ ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ νηθνπκεληθνχ πνιηηηζκνχ) 

 Γηεζλήο ζπλεξγαζία γηα ηελ εμάιεηςε ησλ νηθνπκεληθψλ πξνβιεκάησλ 
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ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ 

 

ηεξεόηππν είλαη κηα απινπζηεπκέλε ή/θαη ηππνπνηεκέλε αληίιεςε ή κηα εηθφλα, πνπ 

δηακνξθψλνπλ απφ θνηλνχ νη άλζξσπνη γηα κηα άιιε νκάδα.  Σα 

ζηεξεφηππα κπνξνχλ λα είλαη ζεηηθά ή αξλεηηθά θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθέο 

γεληθεχζεηο βαζηζκέλεο ζηελ ειάρηζηε ή πεξηνξηζκέλε γλψζε γηα κηα 

νκάδα αλζξψπσλ.  Σέηνηεο ππεξαπινπζηεπκέλεο αληηιήςεηο, απφςεηο, ή 

εηθφλεο, είλαη βαζηζκέλεο ζηελ ππφζεζε φηη ππάξρνπλ θνηλέο ηδηφηεηεο θαη 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα κέιε ηεο άιιεο νκάδαο έρνπλ.  

 

Πξνθαηάιεςε Ζ πξνθαηάιεςε δελ είλαη κφλν κηα δεδεισκέλε άπνςε ή πεπνίζεζε, αιιά 

θαη κηα ηνπνζέηεζε πνπ πεξηιακβάλεη ζπλαηζζήκαηα φπσο ε πεξηθξφλεζε 

θαη ε απέρζεηα. 

 

Γηάθξηζε Ζ δηάθξηζε εκθαλίδεηαη φηαλ αληηκεησπίδεηαη έλα πξφζσπν ιηγφηεξν 

επλντθά έλαληη θάπνηνπ άιινπ θαη ε ζηάζε απηή δελ κπνξεί λα 

δηθαηνινγεζεί αιιηψο, παξά κφλν σο έλα άκεζν απνηέιεζκα ηεο 

πξνθαηάιεςήο. 

Απνηέιεζκα ησλ δηαθξίζεσλ είλαη ν πεξηνξηζκφο ή ζηέξεζε ησλ 

δηθαησκάησλ κηαο νξηζκέλεο θαηεγνξίαο πνιηηψλ πνπ ζεσξνχληαη 

θαηψηεξνη π.ρ. νη θπιεηηθέο δηαθξίζεηο ησλ ιεπθψλ ελαληίνλ ησλ καχξσλ, 

θνηλσληθέο δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ / ησλ αλαπήξσλ, ηαμηθέο 

δηαθξίζεηο 

 

Ιζόηεηα Σν δηθαίσκα ηεο ίζεο (ρσξίο δηαθξίζεηο) αληηκεηψπηζεο ησλ αλζξψπσλ-
πνιηηψλ απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα κηαο πνιηηείαο 
 

Κνηλσληθόο 

απνθιεηζκόο 

Κάζε πξνζπάζεηα παξεκπφδηζεο αηφκσλ ή θνηλσληθψλ νκάδσλ λα 

αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη λα απνιαχζνπλ ηα δεκφζηα αγαζά 

(ζπκκεηνρή ζηα θνηλά, εθπαίδεπζε, πεξίζαιςε θηι). 
 

Ξελνθνβία Σν αίζζεκα θφβνπ ή αληηπάζεηαο ζε θάζε ηη μέλν. 
 

Μηζαιινδνμία Σν κίζνο ελφο αλζξψπνπ ή κηαο θνηλσληθήο νκάδαο γηα ηδέεο θαη ηξφπνπο 
δσήο πνπ δηαθέξνπλ απφ ηνπο δηθέο ηεο. Ζ κηζαιινδνμία ηζνδπλακεί κε 
έιιεηςε αλεθηηθφηεηαο  
 

Αλεθηηθόηεηα Σν λα δερφκαζηε ηνπο άιινπο κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο. 
 

Πνιηηηζκηθή 

πνηθηινκνξθία 

Ζ αλαγλψξηζε θαη ν ζεβαζκφο ησλ ηδηαίηεξσλ γλσξηζκάησλ πνπ 
ζπγθξνηνχλ ηελ πνιηηηζκηθή θπζηνγλσκία ελφο έζλνπο ή κηαο εζλφηεηαο 
(γιψζζα, ελδπκαζία, ηξφπνο δσήο, παξαδφζεηο, ζξεζθεία θηι). 
 

Ραηζηζκόο 

 

 

 

 

 
Φπιεηηθφο ξαηζηζκφο 

 
Θξεζθεπηηθφο 

ξαηζηζκφο 

 

Κνηλσληθφο ξαηζηζκφο 

Δίλαη έλα ζχλζεην θαηλφκελν πνπ νηθνδνκείηαη ηφζν απφ ζηεξεφηππα φζν 
θαη απφ πξνθαηαιήςεηο. Οξίδεηαη σο ε πξνθαηάιεςε έλαληη κηαο 
θπιεηηθήο, εζληθήο, θνηλσληθήο, ζξεζθεπηηθήο θηι, νκάδαο, θαη 
εθδειψλεηαη κε δπζκελή δηάθξηζε, ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηνλ 
θνηλσληθφ απνθιεηζκφ απηήο ηεο νκάδαο. 
 
δηάθξηζε ησλ ιαψλ κε θξηηήξην ην ρξψκα, ηε θπιή. 
 
Γηάθξηζε κε θξηηήξην ηε ζξεζθεία. 
 

 

δηάθξηζε κε θξηηήξην ηελ θνηλσληθή ζέζε θάπνηνπ ή ηηο αδπλακίεο ηνπ. 
 
ζεσξείηαη ε δηάθξηζε ελαληίνλ αλζξψπσλ βαζηζκέλε ζην θχιν ηνπο ή ηνλ 
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εμηζκφο 

 

 

Δζληθηζκφο 

 

 

νβηληζκφο 

ζεμνπαιηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ,  
 

πξφθεηηαη γηα  θαλαηηθή εμχςσζε θάζε φςεο ηεο εζληθήο δσήο, θαζψο θαη 

ε ππνηίκεζε θαη θαηαπνιέκεζε θάζε μέλνπ ζηνηρείνπ.  

 

Ζ θαλαηηθή πξνζήισζε ζηελ ηδέα ηεο παηξίδαο, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ 

κίζνο θαη πεξηθξφλεζε γηα ηνπο άιινπο ιανχο θαη πνπ ζπρλά εθδειψλεηαη 

κε επηζεηηθφηεηα ελαληίνλ ηνπο. Ζ ιέμε είλαη γαιιηθή: chauvinisme.  

 

Παηξησηηζκόο 

Φηινπαηξία 

Απνηειεί ηελ αληδηνηειή αγάπε θάπνηνπ πξνο ηελ παηξίδα, ε νπνία κπνξεί 
λα είλαη ηφζν κεγάιε πνπ λα ηνλ νδεγήζεη σο ηελ ππέξηαηε ζπζία, δειαδή 
ηε ζπζία ηεο δσήο ηνπ γη’ απηήλ. 
 

Μεηαλάζηεο Δίλαη ην πξφζσπν πνπ πξνβαίλεη ζε εθνχζηα εγθαηάιεηςε ηεο παηξίδαο 
ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε άιιε 
ρψξα  
 

Πξόζθπγαο Ο άλζξσπνο πνπ εγθαηαιείπεη αλαγθαζηηθά ηελ παηξίδα ηνπ (ζπλήζσο 

θάησ απφ ηελ πίεζε πνιηηηθψλ δηψμεσλ ή πνιέκνπ) θαη δεηά άζπιν ζε 

άιιε ρψξα 

 

Μεηνλόηεηα Μηα νκάδα αλζξψπσλ πνπ δηαθέξεη πνιηηηθά ή θπιεηηθά απφ ην ζχλνιν 
ηνπ πιεζπζκνχ κηαο ρψξαο, ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ κέξνο. 
 

Πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

 

Πνιππνιηηηζκηθέο 

θνηλσλίεο 

Η πνιππνιηηηζκηθόηεηα είλαη έλαο ζχγρξνλνο φξνο πνπ εθθξάδεη ηε 

ζπλχπαξμε θαη ηελ ειεχζεξε επηθνηλσλία κηαο εζληθήο-πνιηηηζηηθήο 

θνηλφηεηαο κε άιιεο κε ηηο νπνίεο ζπκβηψλεη, είηε κέζα ζηα φξηα ηνπ 

εζληθνχ θξάηνπο είηε ζην πιαίζην επξχηεξσλ θξαηηθψλ ελνηήησλ. (Ηζηνξία 

Κνηλσληθψλ επηζηεκψλ, Β΄Λπθείνπ, Ο.Δ.Γ.Β. 2002, ζ.176)  Η 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα είλαη γεγνλφο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίεο. Απηφ νθείιεηαη ζε παξάγνληεο ηζηνξηθνύο, νηθνλνκηθνύο θαη 

πνιηηηθνύο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ηέινο ηεο απνηθηνθξαηίαο, ε 

κεηαλάζηεπζε, ε πξνζθπγηά, αιιά θαη ε ειεχζεξε δηαθίλεζε εξγαδνκέλσλ 

κεηά ηε δεκηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

 

 

 

Δηεξόηεηα 

Δηεξφηεηα είλαη ε θαηάζηαζε ή ε ηδηφηεηα ηνπ άιινπ:.Πξνυπνζέηεη  έλα 

εγψ/εκείο πνπ απηνπξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε έλα άιιν/άιινπο.  

Δηεξφηεηα είλαη επίζεο ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία έλα άηνκν αλαγλσξίδεη 

φηη είλαη κνλαδηθά δηαθνξεηηθφο/-ή απφ άιινπο αλζξψπνπο. Αλάινγα κε 

ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ηηο ζρέζεηο ηζρχνο θαη εμνπζίαο θαη ηηο 

πξννπηηθέο επηβίσζεο ή έληαμεο θαη αλέιημεο, νη κεηνςεθηθέο-κεηνλνηηθέο 

νκάδεο απνξξίπηνπλ ή ελαγθαιίδνληαη ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο «άιινη» ζην 

πιαίζην απηήο ηεο θνηλσληθήο δπλακηθήο ησλ δηαθξίζεσλ, ηνπ 

απνθιεηζκνχ θαη ηεο δηεθδίθεζεο δηθαησκάησλ θαη ηζφηηκεο θνηλσληθήο 

ζπκκεηνρήο 

Αλεθηηθόηεηα 

 

 Αλεθηηθφηεηα είλαη εθείλε ε εζσηεξηθή δχλακε πνπ εθθξάδεηαη κε ηε δε-

θηηθφηεηα ζε άιιεο απφςεηο, πάληα ζηα φξηα ηνπ κέηξνπ, επηηξέπεη ζηνλ 

άλζξσπν λα ζέβεηαη θαη λα θαηαλνεί ηε δηαθνξεηηθφηεηα αηφκσλ, νκάδσλ, 

ιαψλ, ηδεψλ, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγηθή πξνζέγγηζε θαη ηελ πξφνδν, 

αηνκηθή θαη ζπιινγηθή. 
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Μνξθέο/εθδειώζεηο ηνπ ξαηζηζκνύ 

 

Ο θπιεηηθόο ξαηζηζκφο, ηνπ νπνίνπ ηζηνξηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ: 

-Ο αληηζεκηηηζκφο, ην κίζνο δειαδή ελαληίσλ ησλ Δβξαίσλ. 

-Ζ αλσηεξφηεηα ηεο ιεπθήο έλαληη ηεο καχξεο θπιήο (δείθηεο λνεκνζχλεο). 

-Ο πλεπκαηηθφο ειηηηζκφο πνπ θαίλεηαη ζηε θξάζε «Παο κε Έιιελ βάξβαξνο» (αξραία Διιάδα). 

 

Ο πνιηηηζκηθόο ξαηζηζκόο:  

Ζ πίζηε ζηελ  αλσηεξφηεηα ηεο Γχζεο/ηνπ πξψηνπ θφζκνπ έλαληη ηεο θαησηεξφηεηαο ησλ 

ππαλάπηπθησλ ιαψλ/ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ κε θξηηήξηα ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα 

(ι.ρ.  ν γισζζηθφο ξαηζηζκφο ζηε Γαιιία). 

 

Ο ζξεζθεπηηθόο ξαηζηζκφο:  

Οη Μνπζνπικάλνη έλαληη ησλ Υξηζηηαλψλ, κε ηε δεκηνπξγία ζξεζθεπηηθψλ κεηνλνηήησλ. 

 

Ο θνηλσληθόο ξαηζηζκφο: Ζ δηάθξηζε κε βάζε  

 ηελ θνηλσληθή ζέζε/θχξνο,  

 ην επάγγεικα, ην πλεπκαηηθφ επίπεδν, 

 ηνλ ηφπν δηακνλήο,  

 ην θχιν,  

 ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε,  

 ηνλ ηξφπν δηαζθέδαζεο,  

 ηελ ελδπκαζία, ηνλ ηξφπν νκηιίαο,  

 ηελ ειηθία,  

 ηελ επίδνζε ζην ζρνιείν,  

 ηε ζεμνπαιηθή πξνηίκεζε θ.α. 

 

Ο ξαηζηζκφο εθδειψλεηαη απέλαληη ζε θάζε κεηνλφηεηα (ηζηγγάλνπο, κεηαλάζηεο, νκνθπιφθηινπο, 

ηεξφδνπιεο, θπιαθηζκέλνπο, λαξθνκαλείο, θνξείο AIDS, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θ.α.), ζηηο 

γπλαίθεο, ζηελ Σξίηε ειηθία, ζε πινχζηνπο θαη θησρνχο θ.ιπ. Γηαπηζηψλνπκε φηη παξαηεξείηαη ζην 

ζρνιείν, ζηελ νηθνγέλεηα, ζην επάγγεικα, ζηελ ηέρλε θαη ζηνλ αζιεηηζκφ, ζηελ πνιηηηθή θαη ζηελ 

επηζηήκε, ζηηο θαζεκεξηλέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ζηα Μ.Μ.Δ., ζηε ζξεζθεία θ.ά. 

 

 

Ραηζηζκόο- Θζηνξηθή αλαδξνκή 
 

ηα πιαίζηα ηεο ηζηνξηθήο πξαθηηθήο ζπρλά παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο αλαβίσζεο 

παξσρεκέλσλ ηδενινγηψλ θαη αληηιήςεσλ. ήκεξα, ζηελ επνρή ηνπ ζάκβνπο θαη ηεο 

παξάθξνπζεο, εληνπίδεηαη ε αλαβίσζε απφςεσλ αληηθνηλσληθψλ φπσο απηέο ηνπ ξαηζηζκνχ. Με 

ηνλ όξν απηό ελλννύκε ην ζύλνιν ησλ αληηεπηζηεκνληθώλ ζεσξηώλ πνπ ππνζηήξηδαλ ηνλ 

πξναηώλην δηραζκό ησλ αλζξώπσλ ζε αλώηεξεο θαη θαηώηεξεο θπιέο. Καηά ηηο ζεσξίεο 

απηέο νη «άξηεο» θπιέο είλαη νη κφλεο ηθαλέο λα δεκηνπξγήζνπλ πνιηηηζκφ θαη ζθνπφο ηνπο είλαη 

λα θπξηαξρήζνπλ πάλσ ζηηο ππφινηπεο πνπ είλαη πνιηηηζκηθά, πλεπκαηηθά, εζηθά, νηθνλνκηθά, 

θνηλσληθά θαηψηεξεο.  
Οη ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο αλαπηχρζεθαλ ζπζηεκαηηθά ηελ πεξίνδν ηεο θενπδαξρίαο θαηά ηνλ 

Μεζαίσλα γηα λα λνκηκνπνηήζνπλ ηελ δηάθξηζε ησλ επγελψλ απφ ηνλ φριν θαη λα 

αηηηνινγήζνπλ ηελ ηαμηθή αληζφηεηα θαη εθκεηάιιεπζε. Καηά ηνλ 16ν έσο ηνλ 18ν αηώλα 

απνηέιεζαλ ην θαηάιιειν ηδενινγηθφ ππφβαζξν γηα ηελ λνκηκνπνίεζε ηεο απάλζξσπεο 

ζπκπεξηθνξάο πξνο ηνπο ηζαγελείο ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Αθξηθήο, ηελ πεξίνδν ηεο 
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απνηθηνθξαηίαο. Χζηφζν ηνλ 19ν αηώλα έρνπκε ηα πξώηα ζεσξεηηθά θείκελα γηα ηελ 

επηζηεκνληθή αηηηνιόγεζε ηνπ ξαηζηζκνύ: α) Γθνκπηλφ, «Γνθίκην γηα ηελ αληζφηεηα ησλ 

αλζξσπίλσλ θπιψλ». Καηά απηφλ ε άξηα θπιή απαξηίδεηαη απφ ηνπο μαλζφκαιινπο θαη 

γαιαλνκάηεο ησλ βφξεησλ πεξηνρψλ, ε νπνία δηαηεξήζεθε ζηελ θαζαξφηεξε κνξθή ηεο ζηελ 

αξηζηνθξαηία ησλ γεξκαληθψλ ιαψλ. β) Ννη, θαη Γθιίληνλ: «Σχπνη ηεο αλζξσπφηεηαο». 

Πξνζπάζεζαλ λα απνδείμνπλ ηελ βηνινγηθή θαησηεξφηεηα ησλ καχξσλ! Σν 1933 ν Αδόιθνο 

Υίηιεξ κε ηνλ Γθαίκπειο, ζεσξεηηθό ηνπ λαδηζκνύ, θαζηζηνχλ ηνλ λαδηζκφ επίζεκε ηδενινγία 

ηνπ γεξκαληθνχ θξάηνπο, κηα ηδενινγία πνπ απνηειεί ηελ ζθιεξφηεξε κνξθή ξαηζηζκνχ πνπ 

γλψξηζε ε ηζηνξία ηνπ αλζξψπνπ. 

Νενξαηζηζκφο-μελνθνβία 

(πεγή: http://edu09.pbworks.com) 

Ζ ζεκεξηλή κνξθή ηνπ ξαηζηζκνχ απαζρνιεί φιεο ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ζηνλ πιαλήηε καο. 

Ηδηαίηεξα ζηελ Δπξψπε, ν λενξαηζηζκφο σο θαηλφκελν εκθαλίδεηαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 

ζηε Γαιιία σο πνιηηηθή έθθξαζε θαη πξαθηηθή ηεο  άθξαο δεμηάο ελάληηα ζην δηνγθνχκελν θχκα 

κεηαλαζηψλ πνπ έθηαλαλ απφ ηελ Αθξηθή ζηελ Δπξψπε. Ο λενξαηζηζκφο δηαθέξεη απφ ηνλ 

παξαδνζηαθφ ξαηζηζκφ δηφηη παξνπζηάδεηαη σο ήπηνο θαη επηθεληξώλεηαη πεξηζζόηεξν ζηηο 

πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθό ξαηζηζκό. Ο λενξαηζηζκφο πξνάγεη ηνλ 

πνιηηηζκηθφ δηαρσξηζκφ θαη ζπλεπψο ην γεσγξαθηθφ δηαρσξηζκφ πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε 

δηαηήξεζε ηνπ «δσηηθνχ ρψξνπ» ησλ εκεδαπψλ. 

Ο λενξαηζηζκφο σο πνιηηηθή θίλεζε θαη δφγκα ηεο άθξαο δεμηάο εκθαλίδεηαη σο ε «κνλαδηθή» 

γξακκή άκπλαο ηεο θνηλσλίαο ζηε ζπλερφκελε θαη αλεμέιεγθηε εηζξνή μέλσλ. Έηζη. ζε πεξηπηψζεηο 

εζληθηζηηθψλ εμάξζεσλ, νη δηαθξίζεηο ελάληηα ζηνπο μέλνπο γίλνληαη πεξηζζφηεξεο θαη πεξηζζφηεξν 

εκθαλείο. Ο λενξαηζηζκόο δελ βαζίδεηαη ζηα δηαθνξεηηθά βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά αιιά 

επηθαιείηαη ηηο αζύκβαηεο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο πρ. ησλ κεηαλαζηψλ κε ηνπο γεγελείο 

πιεζπζκνχο ησλ ρψξσλ πνπ εξγάδνληαη θαη δηαβηψλνπλ (Βεξγίδεο, 1998).Δπηπιένλ, ν λενξαηζηζκφο 

ππνζηεξίδεη ην «θπζηθό» δηθαίσκα θάζε εζληθήο νκάδαο λα πξνζηαηεύζεη ηελ ηαπηόηεηά ηεο 
πξνβάιινληαο ηελ αλαγθαία δηάθξηζε ζε κηα θπξίαξρε νκάδα έλαληη ησλ άιισλ νκάδσλ κηαο 

θνηλσλίαο κε απψηεξν ζθνπφ ηε λνκηκνπνίεζε ηεο κεξνιεπηηθήο κεηαρείξηζεο ζε βάξνο ησλ άιισλ . 

 

 

H ζρέζε ηνπ εζληθηζκνύ κε ηνλ λενξαηζηζκό 
 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνζερζεί ε ζρέζε ηνπ εζληθηζκνχ κε ηνλ λενξαηζηζκφ. Ο λενξαηζηζκφο 

ππνζηεξίδεη ηελ θαζαξφηεηα ηεο θπιήο κε βάζε βηνινγηθά ζηνηρεία θαη επηζηεκνληθέο απνδείμεηο, 

ελψ ν εζληθηζκφο πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη ηελ εζληθή ηαπηφηεηα, ηελ θνπιηνχξα θαη ην θνηλφ 

παξειζφλ αλαιινίσην απφ ηηο παξεκβνιέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο επηκεημίεο κε άηνκα άιισλ 

πνιηηηζκψλ θαη θνπιηνχξαο.  

Πνιιέο θνξέο ν εζληθηζκφο κπνξεί λα θηάζεη ζην επίπεδν ηεο πξνζήισζεο ζε εζληθά ηδεψδε, 

πξεζβεχνληαο ηελ άπνςε φηη έλα έζλνο είλαη αλψηεξν απφ θάπνην άιιν. Δπίζεο, ν εζληθηζκφο 

πξνβάιιεη έληνλα ηελ έλλνηα ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηνλ Μπακπηληψηε (2004) ε 

ηδενινγία ηνπ εζληθηζκνχ πνπ εκθαλίζηεθε ζην πιαίζην αζηηθψλ επαλαζηάζεσλ έζεηε σο πνιηηηθφ 

ζεκέιην ηνπ θξάηνπο, ηελ έλλνηα ηνπ έζλνπο (εζληθφ θξάηνο) θαη φρη π.ρ., ηε ζξεζθεία ή ηνλ βαζηιηά. 

Φνξείο λέσλ πνιηηηζκψλ θαη θνπιηνχξαο είλαη νη κεηαλάζηεο θαη άξα απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηελ 

αιινίσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ηα δχν ηδενινγηθά ξεχκαηα ζπλαληηνχληαη, 

εμππεξεηψληαο ην έλα ην άιιν. 

  

Πεγή : Racism and Xenophobia in Society, Education, and Sport Settings 

Asterios Patsiaouras 

Department of Physical Education and Sports Sciences, University of Thessaly, Trikala, Hellas  
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Ξελνθνβία 

 
ην αγγιηθφ ιεμηθφ ηεο Ομθφξδεο νξηζκφο ηεο μελνθνβίαο είλαη "ν λνζεξφο θφβνο πξνο ηνπο 

αιινδαπνχο ή  ηηο μέλεο ρψξεο". Με άιια ιφγηα, απηφ ζεκαίλεη κηα απνζηξνθή ζε μέλνπο ή 

αιινδαπνχο. 

Ζ μελνθνβία είλαη έλα ζπλαίζζεκα ή κηα αληίιεςε βαζηζκέλε ζε θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλεο 

εηθφλεο θαη ηδέεο θαη φρη ζε νξζνινγηθά ή αληηθεηκεληθά γεγνλφηα. 

Μηα μελνθνβηθή αληίιεςε ηνπ θφζκνπ ππνβηβάδεη ηα ζχλζεηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά θαηλφκελα 

ζε απιντθά θαιά θαη θαθά ζελάξηα. 

"Δκείο" (νη ληφπηνη) = ην κνληέιν, νη θαινί θαη θπζηνινγηθνί, ην ζεκείν αλαθνξάο πνπ ν θαζέλαο ζα 

πξέπεη λα κνηάδεη, λα αηζζάλεηαη, λα ζθέθηεηαη βάζεη απηνχ - ζε ζρέζε κε "ηνπο" (νη μέλνη) = νη 

εγθιεκαηίεο, ε απεηιή, ε δηαηαξαρή, νη βίαηνη, νη δηαξξήθηεο, νη εηζβνιείο, θιπ. "Δκείο" (νη ληφπηνη) 

είκαζηε νη θαινί ζε ζρέζε κε "ηνπο" (νη άιινη), νη θαθνί. Δίλαη πξνθαλέο φηη δίλνπκε αμία ζηηο 

αληηιήςεηο πνπ έρνπκε σο πξνο ηνπο άιινπο θαη ηνπο εαπηνχο καο, φπσο 

"Δκείο" = ζεηηθφ θαη ¨απηνί "= αξλεηηθφ. 

Ζ νηθνδφκεζε ηεο ηαπηφηεηάο καο σο άηνκα θαη κέιε κηαο νκάδαο, κηαο εζληθήο νκάδαο, ελφο 

έζλνπο, θιπ. πξνυπνζέηεη γλψζε ηεο πνιπκνξθίαο ζηελ θνηλσλία θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο απφ ηνπο 

άιινπο, θάηη ην νπνίν απφ κφλν ηνπ δελ είλαη αξλεηηθφ φζν ε πνιπκνξθία δε ζεσξείηαη απεηιή θαη ε 

αλαγλψξηζε απηψλ ησλ δηαθνξψλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πνιηηηθή ρεηξαγψγεζε. Ο αιιφηξηνο ζα 

πξέπεη λα ζεσξεζεί θαηαξράο σο αδειθφο ή αδειθή, σο έλαο ζπλάλζξσπνο θαη φρη ζαλ μέλνο, ερζξφο 

ή αληίπαινο. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ελψ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, νη θχξηνη ζηφρνη ηεο μελνθνβίαο είλαη 

πηζαλφλ κέιε κεηνλνηηθψλ νκάδσλ, ζε πνιιέο δπηηθέο ρψξεο, νη ζηφρνη ηείλνπλ λα είλαη νη 

κεηαλάζηεο θαη νη πξφζθπγεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ν θφβνο ησλ αιινδαπψλ - μελνθνβία - ζεσξείηαη εζηθά απαξάδεθηνο θαη έξρεηαη 

ζε αληίζεζε κε φ, ηη ζα ζπληζηνχζε κηα θνπιηνχξα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, δελ είλαη παξάλνκνο 

θαη ζπλεπψο δελ κπνξεί λα ηηκσξείηαη λνκηθά σο ηέηνηνο. Καηά ζπλέπεηα, είλαη κφλν νη εθδειψζεηο 

μελνθνβίαο, (νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ ηηο μελνθνβηθέο αληηιήςεηο θαη νη νπνίεο κπνξνχλ 

λα πάξνπλ σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ή ζσκαηηθά βίαηεο κνξθέο, φπσο νη πξάμεηο ησλ ξαηζηζηηθψλ 

επηζέζεσλ, ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ εξγαζία, θξαζηηθέο επηζέζεηο ή θαηάρξεζε, εζλνθάζαξζε, 

γελνθηνλία, θιπ. ) πνπ ππφθεηληαη ζε θπξψζεηο θαηά ην κέηξν πνπ ππάξρνπλ λφκνη πνπ κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξίζνπλ ηηο δξάζεηο απηέο σο εγθιήκαηα. 

  

  

Δπηπηώζεηο 

Οη ζπλέπεηεο ηνπ ξαηζηζκνχ είλαη δξακαηηθέο ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ φζν θαη  

γηα ηα ζχκαηα αιιά θαη ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. 

Α.  

Σα άηνκα πνπ δηαθαηέρνληαη από ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο-ην «πξνθηι» ηνπ ξαηζηζηή 

 

΄Δλαο άλζξσπνο πνπ ελζηεξλίδεηαη ηε ξαηζηζηηθή ηδενινγία είλαη θαλαηηθφο ,ιφγσ ηεο 

δνγκαηηθφηεηαο ζηε ζθέςε θαη ζηηο επηινγέο δξάζεο. 

Πλεπκαηηθφο ηνκέαο 

 απνπζηάδεη ε επζπθξηζία (νξζή θαη δίθαηε θξίζε), κε ζπλέπεηα ηε κεξνιεςία θαη, θαη’ 

επέθηαζε, ηηο αδηθίεο θαη ηελ πξνζβνιή ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο. 

 Τπνλνκεύεηαη ε πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ λα κνξθσζεί, λα δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληέο ηνπ, 

αλαδεηψληαο ηελ αιήζεηα ειεχζεξα θαη απξνθάιππηα. 

 Σν άηνκν γίλεηαη εχθνιε ιεία ησλ δεκαγσγψλ, γη’ απηφ πθίζηαηαη ρεηξαγώγεζε θαη 

καδνπνίεζε ζηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο.  
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 Πεξηνξίδεηαη ε γφληκε ακθηζβήηεζε, νπφηε δελ αληηκεησπίδνληαη ηα «θαθψο» θείκελα θαη 

δηαησλίδεηαη ν ζπληεξεηηζκόο. 

 Μεηψλεηαη ε δεθηηθφηεηα ζην θαηλνχξην, κε απνηέιεζκα ηε ζηαζηκόηεηα ζε φια ηα πεδία 

ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο. 

Φπρνινγηθφο ηνκέαο 

 Δληζρχεηαη ε κνλαμηά ζε αηνκηθφ επίπεδν . 

 Πξνθαινχληαη ζπλαηζζήκαηα απνγνήηεπζεο, εγείξεηαη έληνλν κίζνο θαη νξγή. 

 Δδξαηψλεηαη ν ξαηζηζκόο θαη εληείλνληαη νη αιινηξησηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ (βία, 

πεξηζσξηνπνίεζε θ.α.). 

  

Β.  

΄Αλζξσπνη πνπ πθίζηαληαη ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά  

  (ζπλέπεηεο ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δωήο ηνπο). 

 

 Καηαπάηεζε ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ (εξγαζία, πγεία, πεξίζαιςε, εθπαίδεπζε), 

πξνζβνιή ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, απνθιεηζκφο απφ αγαζά, απαηδεπζία, ρεηξαγψγεζε, 

ππνηίκεζε, εθκεηάιιεπζε, νηθνλνκηθή εμάξηεζε, επηβίσζε θάησ απφ ην φξην ηεο 

βησζηκφηεηαο (γεληθεπκέλνο απνθιεηζκφο).  

 Φπρνινγηθή θαηαξξάθσζε ησλ ζπκάησλ ηνπ ξαηζηζκνχ (άγρνο, αλαζθάιεηα, 

αβεβαηφηεηα), αθνχ δηαξθψο βξίζθνληαη ππφ απεηιή 

Γ. Κνηλσλία-πνιηηηζκόο 

Κνηλσληθέο ζρέζεηο 

 Έμαξζε αληηθνηλσληθώλ θαηλνκέλσλ (βία, έγθιεκα απφ πεξηζσξηνπνίεζε): Ζ έιιεηςε 

ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγχεο νδεγεί ζε απψιεηα ηεο ζπλεθηηθφηεηαο ησλ θνηλσληψλ θαη 

πξνθαιεί γεληθφηεξε απνζηαζεξνπνίεζε. Δπίζεο ε εηξήλε θαζίζηαηαη επηζθαιήο ιφγσ ηεο 

έμαξζεο ησλ εζληθηζκψλ. 

 Τπνλνκεύεηαη ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγύεο, ελψ δειεηεξηάδνληαη νη πγηείο 

αλζξώπηλεο ζρέζεηο. 

 

Πνιηηηζκφο 

 Αλαθόπηεηαη ε εμέιημε ζε νηθνλνκηθφ, ηερλνινγηθφ, επηζηεκνληθφ θαη θαιιηηερληθφ επίπεδν. 

θαζψο απνθιείνληαη αθφκε θαη φζνη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζθέξνπλ. 

 Δληείλεηαη ε θαηαζηξνθή κλεκείσλ, πιεζαίλνπλ νη βαλδαιηζκνί θαη, γεληθφηεξα, 

βεβαηψλεηαη ν ζθνηαδηζκόο απφ θαηλφκελα πνπ θξάδνπλ ηελ νξζή ζθέςε θαη ζνιψλνπλ ηελ 

φξαζε. 

 Απμάλνληαη ηα δείγκαηα ηεο ζηξάηεπζεο ηεο ηέρλεο θαη ηνπ εθθπιηζκνχ ηεο αζιεηηθήο ηδέαο. 

 

Πνιηηηθφο ηνκέαο 

 Κινλίδεηαη ε δεκνθξαηία, αθνχ εληζρχνληαη νη απνθιεηζκνί, θαηαξγείηαη ε ειεπζεξία 

ζθέςεο θαη έθθξαζεο θαη απνπζηάδεη ν γφληκνο δηάινγνο. ΄Δηζη, δηαησλίδνληαη νη ππάξρνπζεο 

αληζφηεηεο, δελ πξνζθέξνληαη ίζεο επθαηξίεο ζηνπο πνιίηεο θαη εδξαηψλεηαη ε αλαμηνθξαηία. 

 

Δζληθφο ηνκέαο- 

 Αδπλακία αθνκνίσζεο ησλ πγηψλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο άιινπο πνιηηηζκνχο, ηελ μέλε 

θνπιηνχξα-εληζρχεηαη ν εζλνθεληξηζκφο, ν εζληθηζκφο θαη ε μελνθνβία. 

 Σα έζλε νδεγνχληαη ζηελ  απνκόλσζε θαη ζηελ εζσζηξέθεηα . 

 ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο εκθαλίδνληαη νη εμήο θίλδπλνη:  απώιεηα ηεο ζπλεθηηθόηεηαο θαη  

εκθύιηνη πόιεκνη, θαζψο ηα ζηεξεφηππα θαη νη πξνθαηαιήςεηο νδεγνχλ ζε ηδενιεςίεο, 

θαλαηηζκνχο θαη  δξνπλ δηαζπαζηηθά ζε κηα ρψξα. 
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Γηεζληζηηθφο ηνκέαο-δηαθξαηηθέο ζρέζεηο 

 εκεηψλεηαη απνζηαζεξνπνίεζε ησλ δηεζλώλ ζρέζεσλ, ππνζάιπνληαη εζληθηζκνί θαη 

θαζίζηαηαη επηζθαιήο ε εηξεληθή ζπλχπαξμε ησλ ιαψλ. 

 

 

Αηηίεο θαη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο 

 

Οη αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ εληνπίδνληαη 

Α. ζηελ  θνηλσλία  ε νπνία πξνβάιιεη θαη ηειηθά επηβάιιεη ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο, 

αθνχ ηα κέιε ηεο ηα εζσηεξηθεχνπλ – ζπλήζσο, απζφξκεηα θαη αζπλείδεηα.  

Β. ζηελ απνπζία νπζηώδνπο θαη αλζξσπηζηηθήο κόξθσζεο γηα ηελ νπνία επζχλνληαη θπξίσο νη 

θνξείο αγσγήο αιιά θαη θάζε άηνκν μερσξηζηά. 

Γ. ζηνλ εθθπιηζκφ ησλ εζηθψλ αμηψλ πνπ δηαβξψλνπλ ηελ θνηλσληθή δσή. 

Οη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηηο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ηα πξνβιήκαηα, γη΄απηφ 

παξνπζηάδνπκε ηηο αηηίεο παξάιιεια κε ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο. 

 

Αηηίεο Σξόπνη αληηκεηώπηζεο 

Ηζηθή θαη θνηλσληθή  θξίζε  

 

-Ζ θνηλσλία ησλ επθνιηώλ θαη ησλ αλέζεσλ 

πνπ επηθέξεη πλεπκαηηθή ξαζπκία 

/καιζαθφηεηα. 

-Σν θπξίαξρν πιηζηηθό πξόηππν πνπ 

λαξθνζεηεί ηνλ πλεπκαηηθφ πνιηηηζκφ. 

-Ζ θξίζε ησλ αμηώλ πνπ νδεγεί ζε εζηθή 

ραιάξσζε θαη ζε αδπλακία δηακφξθσζεο 

«εζσηεξηθνχ» αλζξψπνπ. 

-Οη αδηθίεο, νη αληζόηεηεο θαη ηα νηθνλνκηθά 

αδηέμνδα θαζηζηνχλ επρεξέζηεξε ηελ άθξηηε 

απνδνρή απφςεσλ. 

 

 

Κνηλσληθνί θνξείο 

 

Οηθνγέλεηα  

Ζ αδπλακία πγηνύο θνηλσληθήο αγσγήο απφ 

ηνπο γνλείο, φηαλ νη ίδηνη απνηεινχλ αξλεηηθά 

παξαδείγκαηα/πξφηππα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

Ζ έιιεηςε δηαιόγνπ θαη ε επηβνιή απόςεσλ 

πνπ εληζρχνπλ ηε ζπληήξεζε θαη ηελ 

αλαπαξαγσγή γεληθεπκέλσλ θαη εζθαικέλσλ 

απφςεσλ/πεπνηζήζεσλ. 

 

ρνιείν 

Ζ απηαξρηθή θαη δνγκαηηθή εθπαίδεπζε πνπ 

δηαησλίδεη ην ζπφξν ηεο πξνθαηάιεςεο. 

Ο γλσζηνθεληξηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ζρνιείνπ 

θαη ε σθειηκηζηηθή κάζεζε, πνπ δελ 

 

 

-Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ εζηθψλ αμηψλ πνπ ζα 

πξνθχςεη κφλν αλ αιιάμνπλ νη θνηλσληθέο δνκέο 

 Οηθνλνκηθφ κνληέιν αλάπηπμεο 

 Δπηζηήκε-Σερλνινγία κε αλζξσπηζηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ 

 Αλζξσπηζηηθή εθπαίδεπζε 

 Αλαβάζκηζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ 

ζεζκψλ 

 Αιιαγέο ζε δηεζλέο επίπεδν 

 

θ.ιπ. 

 

 

 

Κνηλσληθνί θνξείο 

 

 

Οηθνγέλεηα 

Γηάινγνο ζην ζπίηη, ζεβαζκφο ζηελ πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ παηρληδηνχ, ελίζρπζε ηεο απηελέξγεηαο ηνπ 

λένπ,  θαιιηέξγεηα θηιεξεπλεηηθνχ πλεχκαηνο. Οη 

γνλείο νθείινπλ  λα απνηεινχλ πξφηππα 

πλεπκαηηθήο εζηθήο σξηκφηεηαο. 

 

 

ρνιείν 

Παξνρή αλζξσπηζηηθήο αγσγήο θαη παηδείαο, 

φμπλζε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο, επηβξάβεπζε ηεο 

εζηθήο ζπλείδεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εζηζηνχλ νη 

καζεηέο ζηε δηαιιαθηηθφηεηα, ηελ αλεθηηθφηεηα 

θαη ηνλ αιιεινζεβαζκφ.  
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θαιιηεξγνύλ ην ζπφξν ηεο ακθηβνιίαο νχηε ηηο 

αλζξσπηζηηθέο αμίεο 

Ζ ππεξηίκεζε ηνπ εζληθνύ πνιηηηζκνύ θαη 

ππνηίκεζε ησλ άιισλ (πξνγνλνιαηξία θαη 

μελνθνβία). 

 

 

Μ.Μ.Ε. 

Ζ παξαπιεξνθόξεζε, πνπ ππεξεηεί 

κεραληζκνχο πξνπαγάλδαο. 

Οη ηερληθέο ππνβνιήο κέζσ ησλ δηαθεκίζεσλ. 

 

Πνιηηηθή 

Ο πνιηηηθόο ή εζληθόο θαλαηηζκφο. 

Ζ πνιηηηθή πξνπαγάλδα, κε ζθνπφ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ζπκθεξφλησλ. 

Πλεπκαηηθνί άλζξσπνη 

Διηηηζκφο, δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνλ θνηλσληθφ 

ηνπο ξφιν 

 

 

 

 

εζληθή αγσγή κε ζθνπφ ηελ απνθπγή 

πξνγνλνπιεμίαο  

επξσπατθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο 

Καζνιηθφο αλζξσπηζκφο 

Γηδαζθαιία ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ -

θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο δηεζληζκνχ.   

 

Μ.Μ.Ε. 

 Ακεξφιεπηε θαη πνιπδηάζηαηε πιεξνθφξεζε, 

πξνβνιή πγηψλ πξνηχπσλ. 

 

 

Κξάηνο /Πνιηηεία 

 Δλίζρπζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη απνθπγή ηεο 

δεκνθνπίαο θαη ιατθηζκνχ. 

 

Πλεπκαηηθνί άλζξσπνη 

 Αθχπληζε ηεο θνηλήο γλψκεο θαη αλάιεςε δξάζεο 

απφ θαιιηηέρλεο θαη επηζηήκνλεο, κε ζηφρν ηελ 

έξεπλα θαη ηελ απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο πξνο ράξε 

ηνπ αλζξψπνπ. 

 

 

Σν άηνκν 

 

Καιιηέξγεηα ηεο γφληκεο ακθηβνιίαο, 

πλεπκαηηθόηεηα (δηάβαζκα, ελεκέξσζε), 

δηεχξπλζε νξηδφλησλ κε ηαμίδηα πνπ απνηεινχλ 

εκπεηξίεο δσήο. 

 

Άζθεζε απηνθξηηηθήο κε ζηφρν ηελ απηνγλσζία 

θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αδπλακηψλ πνπ 

ηξνθνδνηνχλ ηηο πξνθαηαιήςεηο, απφθηεζε 

θνηλσληθήο ζπλείδεζεο. 
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ΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑ ΔΜΒΑΘΤΝΖ 

Πώο γελληέηαη ε μελνθνβία 

  

Ενχκε ζε κηα θνηλσλία ζηελ νπνία αηζζαλφκαζηε ζπρλά φηη απεηινχκαζηε. Ζ παγθνζκηνπνίεζε.., νη 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ε νηθνλνκηθή θξίζε, νη δπζθνιίεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κάο δεκηνπξγνχλ ηελ 

αίζζεζε φηη δελ ηα θαηαθέξλνπκε πιένλ λα αληηκεηψπηζνπκε. απεηιέο πνπ είλαη ζπρλά απξφβιεπηεο. 

Αηζζαλφκαζηε αλππεξάζπηζηνη θαη αλίθαλνη λα δξάζνπκε, θαη ζπλεπψο θνβφκαζηε. Δίλαη έλαο 

αθαζφξηζηνο θφβνο ηνλ νπνίν κεηαθέξνπκε θπξίσο ζηνπο μέλνπο». 

    Ο Αιέλ Σνπξέλ κηιάεη ζηνλ Φάκπην Γθακπάξν, αληαπνθξηηή ηεο ηηαιηθήο «La Repubblica» ζην 

Παξίζη.Ο γάιινο θνηλσληνιφγνο εμεγεί ην θαηλφκελν ηεο μελνθνβίαο σο αληίδξαζε πνπ απνθαιχπηεη 

ηηο αληηθάζεηο κηαο φιν θαη πην θαηαθεξκαηηζκέλεο θαη αλαζθαινχο θνηλσλίαο: «Μέζα από ηελ 

μελνθνβία εθδειώλεηαη ν θόβνο γηα όπνηνλ είλαη δηαθνξεηηθόο από καο όρη κόλν ζηε θπζηθή ηνπ 

κνξθή, αιιά θαη ζηελ θνπιηνύξα, ηε ζξεζθεία ή ηνπο ηξόπνπο δσήο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ άιινπ, σζηφζν, είλαη κφλνλ έλα πξφζρεκα, γηα λα κπνξνχκε λα 

πξνβάιινπκε πάλσ ηνπ ηηο δηθέο καο αγσλίεο. Απνξξίπηνληαο ηνλ άιινλ γηα ην έλα ή ην έλα άιιν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ, ε μελνθνβία ζέηεη ζε θίλεζε κηα δπλακηθή ε νπνία θηάλεη αθφκα θαη λα 

αξλείηαη ηελ αλζξσπηά ηνπ άιινπ, ραξαθηεξίδνληάο ηνλ κε αλζξψπηλν, επεηδή είλαη δηαθνξεηηθφο 

απφ καο. Ζ απαλζξσπνπνίεζε.. ηνπ άιινπ είλαη κηα απφ ηηο ρεηξφηεξεο ζπλέπεηεο ηεο μελνθνβίαο. Γηα 

ηνλ μελφθνβν γίλεηαη αδχλαην λα δήζεη καδί κε ηνπο άιινπο, απέλαληη ζηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγεί έλα 

αιεζηλφ ηακπνχ. Οη άιινη γίλνληαη αληηιεπηνί σο αθάζαξηνη. Ζ παξνπζία ηνπο απεηιεί ηελ 

θαζαξφηεηα κηαο εμηδαληθεπκέλεο.. θνηλφηεηαο, ε νπνία επνκέλσο πξέπεη θαη λα πξνζηαηεπηεί. 

      Με απηφλ ηνλ ηξφπν γελληέηαη ν απφιπηνο μέλνο, πνπ γίλεηαη παγθφζκηα απεηιή απέλαληη ζηελ 

νπνία πξέπεη λα ακπλζνχκε. Χζνύκελνο σο ηηο αθξαίεο ζπλέπεηέο ηνπ, έλαο ηέηνηνο ζπιινγηζκόο 

παξάγεη ηνλ ξαηζηζκό, δειαδή ηελ πην αθξαία κνξθή ηεο μελνθνβίαο. Φπζηθά, φπνηνο είλαη 

μελφθνβνο θηλείηαη πάληνηε ζε έλα γεληθφ επίπεδν, ζηηγκαηίδνληαο κηαλ νιφθιεξε θνηλφηεηα, έζησ 

θαη αλ ζε πξνζσπηθφ επίπεδν ζα έρεη έλαλ άξαβα, ζελεγαιέδν ή ξνπκάλν θίιν, γηα λα ηνλ επηδεηθλχεη 

απνξξίπνληαο θάζε θαηεγνξία γηα μελνθνβία ελαληίνλ ηνπ ηδίνπ. 

      Ζ αχμεζε ηεο μελνθνβίαο είλαη κηα αλεζπρεηηθή έλδεημε γηα ηελ θνηλσλία καο. Βέβαηα, αλ 

εμεηάζνπκε ην δήηεκα ζε κηαλ ηζηνξηθή πξννπηηθή, νθείινπκε λα αλαγλσξίζνπκε φηη ε ηζηνξία ηνπ 

θφζκνπ θπξηαξρήζεθε ζπρλά απφ ηελ απφξξηςε ησλ άιισλ, ησλ "βαξβάξσλ", ησλ δηαθνξεηηθψλ. 

ην παξειζφλ ππήξμαλ πνιχ ρεηξφηεξεο θαηαζηάζεηο απφ ηηο ζεκεξηλέο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, 

εθείλεο πνπ γελλήζεθαλ απφ ηε κεηαρείξηζε ησλ δνχισλ θαη απφ ηελ απνηθηνθξαηία. ήκεξα σζηφζν, 

έπεηηα απφ κηα καθξά πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε μελνθνβία θαηλφηαλ βαζκηαία λα ππνρσξεί, κνπ 

θαίλεηαη φηη επηζηξέθεη θαη καο γπξίδεη πίζσ ζηε βαξβαξφηεηα. 

         Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηηο αηηίεο απηήο ηεο εμέιημεο, πξέπεη λα πάξνπκε ππφςε καο φηη δνχκε ζε 

κηα θνηλσλία πην αλνηρηή θαη πην θηλεηηθή, ζηελ νπνία νη επαθέο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχο 

πιεζπζκνχο είλαη πην εχθνιεο θαη απμάλνληαη δηαξθψο. Δίλαη κηα θαηάζηαζε πνπ παξάγεη 

αληηθαηηθέο ζπλέπεηεο. Πιάη ζην άλνηγκα θαη ζηε δηαζεζηκφηεηα εθδειψλεηαη θαη ε επίηαζε ηεο 

αλεζπρίαο, πνπ ηξνθνδνηεί ηελ απφξξηςε ησλ άιισλ. Οηαλ φκσο αληηκεησπίδεηαη  ερζξηθά θαη 

απνξξίπηεηαη κηα νιφθιεξε θνηλφηεηα, θαηαιήγεη λα αλαδηπιψλεηαη ζηνλ εαπηφ ηεο θαη λα βπζίδεηαη 

ζηε κλεζηθαθία. Ζ πηψζε ζηνλ θνηλνηηζκφ θαη ε μελνθνβία δηαπιέθνληαη ζηελά. 

       Η μελνθνβία, βέβαηα, γελληέηαη θαη από κηα θξίζε ηαπηόηεηαο, αιιά δελ εληζρχνπκε ηελ 

ηαπηφηεηά καο θαηαπνιεκψληαο φπνηνλ είλαη δηαθνξεηηθφο. Αληίζεηα, ε επίγλσζε ηεο ηαπηφηεηάο 

καο κεγαιψλεη κέζα απφ ην δηάινγν κε ηνλ άιινλ πνπ δηαθέξεη απφ καο. ε θάζε πεξίπησζε, είλαη 

αιήζεηα όηη ε μελνθνβία γελληέηαη όηαλ κηα ηαπηόηεηα αηζζάλεηαη όηη θηλδπλεύεη από απεηιέο 

πνπ δελ είλαη άκεζα αλαγλσξίζηκεο. Ζ παγθνζκηνπνίεζε, εθηφο ηνπ φηη ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηελ 
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ηαπηφηεηά καο, απεηιεί θαη ηελ ηθαλφηεηά καο γηα δξάζε. Οιν θαη πην ζπρλά αηζζαλφκαζηε 

αλήκπνξνη θαη αλίζρπξνη. ε νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο, φπσο έρεη ππνγξακκίζεη ν θνηλσληνιφγνο Αιέλ 

Δξελκπέξγθ, βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε κηα αιεζηλή θαηάξξεπζε ηνπ εγψ. Σόηε γίλεηαη εύθνιν λα 

θνξηώζνπκε ηελ επζύλε γη' απηή ηελ θαηάζηαζε ζε θάπνηνλ άιινλ, ν νπνίνο είλαη 

αλαγλσξίζηκνο από ην έλα ή ην άιιν εηδηθό ηνπ γλώξηζκα. Η αόξηζηε θαη αζύιιεπηε απεηιή 

κπνξεί έηζη λα εληνπηζηεί θαη επνκέλσο κπνξεί λα απνθξνπζηεί πην εύθνια. Δίλαη ε δπλακηθή 

ηνπ απνδηνπνκπαίνπ ηξάγνπ. 

     Ζ αζθάιεηα είλαη δηθαίσκα φισλ, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη εγγπεκέλν, ηδίσο ζην πην αδχλακν 

ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ. Γελ πξέπεη, σζηφζν, λα πέθηνπκε ζηε δεκαγσγία, θαζηζηψληαο ππεχζπλεο γηα 

ηηο δπζθνιίεο καο νιφθιεξεο νκάδεο αλζξψπσλ. ήκεξα φιεο νη ζηαηηζηηθέο κάο ιέλε φηη ε 

εγθιεκαηηθφηεηα είλαη έξγν θπξίσο λέσλ κε κεηαλαζηψλ. Ζ εγθιεκαηηθή απεηιή, επνκέλσο, έξρεηαη 

απφ ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη φρη απφ ην εμσηεξηθφ. Γελ είλαη νη κεηαλάζηεο, πνπ δνπλ κέζα ζηελ 

αλαζθάιεηα, εθείλνη πνπ απεηινχλ ηελ αζθάιεηά καο. Υξεηάδεηαη λα ζπλερίδνπκε λα ην 

επαλαιακβάλνπκε θαη λα πξνζπαζνχκε λα επεμεξγαδφκαζηε πνιηηηθέο ηθαλέο λα ζπλδπάδνπλ 

θηινμελία ησλ άιισλ θαη δηθαίσκα ζηελ αζθάιεηα». 

Πεγή: εκεησκαηάξην Ηδεψλ ηνπ Θαλάζε Γηαιθέηζε ζηελ Κπξηαθάηηθε Διεπζεξνηππία (5/7/09) 

 

Κξηηήξην 

 

 

Κείκελν Δίδνο πιεξνθνξηώλ 

ζπλεθηηθόηεηα 

    Παο κε φκνηφο κνπ, βάξβαξνο. Αλ είζαη άλδξαο, βάξβαξεο είλαη νη 

γπλαίθεο. Αλ είζαη γπλαίθα, βάξβαξνη είλαη νη άλδξεο. Αλ είζαη 

εηεξφθηινο, βάξβαξνη είλαη νη νκνθπιφθηινη. Οκνθπιφθηινο, βάξβαξνη 

νη εηεξνθπιφθηινη. Έιιελαο, βάξβαξνη νη Αιβαλνί, νη θνπηαλνί θαη 

ελίνηε νη Δπξσπαίνη. Αιβαλφο, βάξβαξνη νη Έιιελεο. Γηαλννχκελνο, 

βάξβαξνη νη ρεηξψλαθηεο, ρεηξψλαμ, βάξβαξνη νη δηαλννχκελνη. 

Αηειείσηνο ν θαηάινγνο  ησλ αξλήζεσλ ηνπ Άιινπ, ηνπ Γηαθνξεηηθνχ. 

  
    Έκθπηε, εμεγνχλ νη ςπρνιφγνη, είλαη ε ηάζε ηνπ αλζξψπνπ λα 

αληηκεησπίδεη κε δένο ηε δηαθνξά, λα ηξαπκαηίδεηαη απφ ηα παηδηθά ηνπ 

ρξφληα  δηαπηζηψλνληαο   φηη είλαη κφλν αγφξη ή κφλν θνξίηζη, φηη είλαη 

θάηη άιιν, ην δηαθνξεηηθφ, ην απνθνκκέλν απφ ηνπο γνλείο ηνπ, απφ ην 

ζχκπαλ, έλα κεηέσξν άηνκν πνπ πξέπεη λα απηνδηαρεηξηζηεί ηνλ εαπηφ 

ηνπ. Μα αλ ζ’ έλα παηδί είλαη εμεγήζηκε κηα ζπκπεξηθνξά πνπ 

απνξξίπηεη κεηά βδειπγκίαο θαζεηί ην δηαθνξεηηθφ «πνπθ, είλαη 

θνξίηζη» ή «πνπθ είλαη ΑΔΚηδήο», «πνπθ, είλαη ρνληξφο» ή «πνπθ, είλαη 

Σνχξθνο  ή Έιιελαο», ζε κηα θνηλσλία  ελειίθσλ  επηβάιιεηαη κηα 

αληηκεηψπηζε θαηαλφεζεο θη αλνρήο  ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηεο δηθήο 

καο θαη ησλ άιισλ.  

      Βέβαηα, φινη θξχβνπκε  έλα παηδί κέζα καο. Μηα έιιεηςε, έλα  

κεηνλέθηεκα, κηα αλάγθε θαληαζηηθήο  ππεξνρήο. Μφλν πνπ, αλ  ην 

μέξνπκε  θαη ην αλαγλσξίζνπκε  απηφ,  κπνξνχκε  λα είκαζηε  ζε 

αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν ιηγφηεξν θιεηζηνί θαη πεξηζζφηεξν 

αλνηθηνί, ιηγφηεξν δνγκαηηθνί θαη απφιπηνη θαη πεξηζζφηεξν αλεθηηθνί 

αλάκεζά καο.  

         Αλ ν θάζε πνιηηηζκφο  μαθληάδεηαη κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα  ηνπ 

άιινπ, απηφ δε ζπλεγνξεί ζε κηα αμηνιφγεζε  ηνπ «θαιχηεξνπ» θαη ηνπ 

«ρεηξφηεξνπ» απφ ηνπο δχν. Αλ πάξνπκε  π.ρ ην παξάδεηγκα  ησλ 
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δηαθνξεηηθψλ  ζπλζεθψλ  δηαηξνθήο, έρνπκε  κηα κεγάιε πνηθηιία  

πξνηηκήζεσλ  θαη απαγνξεχζεσλ, πνπ δελ  κπνξνχλ  λα εληαρζνχλ  ζε 

έλα εληαίν αμηνινγηθφ ζχζηεκα. Πνηα  ζχγθξηζε  κπνξεί λα  ππάξρεη  

θαη πνηα αμηνιφγεζε λα γίλεη  π.ρ  αλάκεζα ζηε ρξηζηηαληθή λεζηεία, 

ζηηο λεζηείεο  ησλ νξθηθψλ ζξεζθεηψλ, ζηελ απαγφξεπζε ηνπ νίλνπ θαη 

ηνπ ρνηξηλνχ ζην Ηζιάκ  ή ζηε δηαδεδνκέλε ρνξηνθαγία ζε νξηζκέλεο  

αλαηνιηθέο ζξεζθείεο; 

 Πάληα  ηξφκαδε  ηνπο ιανχο  ε δηαθνξεηηθφηεηα  ησλ άιισλ 

ιαψλ. ηε  δηαηξνθή, ζηε γιψζζα, ζηελ ελδπκαζία , ζην ρξψκα, ζηελ 

θαηαηνκή!Καη πάληα απνδίδνληαη ζηνπο άιινπο  θάπνηα  δαηκνληθά  

ραξαθηεξηζηηθά  πνπ ήηαλ ιίγν ή πνιχ επηθίλδπλα  γηα καο. ην 

ζεκεξηλφ νηθνπκεληθφ θφζκν δελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο  εηξεληθήο  

ζπκβίσζεο  πέξα  απφ  ην ζεβαζκφ ηεο δηαθνξάο, πέξα απφ ηελ αλνρή. 

Δίλαη δχζθνιν λα δήζνπκε  ρσξίο δαίκνλεο, ρσξίο βαξβάξνπο, αιιά 

ίζσο  δελ έρνπκε  θαη άιιε επηινγή! 
                                                                                    

 Γεκήηξεο Κνπκαληάξνο, δεκνζηνγξάθνο 

 
 

Δξσηήζεηο 
 
 

Α.  Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε 80 ιέμεηο.  

 

Β1.  «Αλ ν θάζε πνιηηηζκόο  μαθληάδεηαη κε ηε δηαθνξεηηθόηεηα  ηνπ άιινπ, απηό δε ζπλεγνξεί 

ζε κηα αμηνιόγεζε  ηνπ «θαιύηεξνπ» θαη ηνπ «ρεηξόηεξνπ» από ηνπο δύν.» Να αλαπηχμεηε ην 

πεξηερφκελν ηεο θξάζεο ηνπ θεηκέλνπ. 

 

Β2. Με πνηνλ ηξφπν αλαπηχζζεηαη ε 1ε θαη 4ε παξάγξαθνο ηνπ θεηκέλνπ;  

 

Β3. 

Α. Να αηηηνινγήζεηε ηε ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο ζηελ 4ε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ. 

Β. Να εληνπίζεηε ηελ εξσηεκαηηθή πξφηαζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

 

Γ. ε έλα άξζξν πνπ ζα δεκνζηεπηεί ζηνλ ηνπηθφ ηχπν λα ηνλίζεηε ηηο  επηπηψζεηο  ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ θαη λα πξνηείλεηε  ηξφπνπο  απνηξνπήο ηνπ θαηλνκέλνπ.  
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Η  αλεθηηθόηεηα θαη  ε αμία ηεο. 

         Αλεθηηθφηεηα είλαη εθείλε ε εζσηεξηθή δχλακε πνπ εθθξάδεηαη κε ηε δεθηηθφηεηα ζε 

άιιεο απφςεηο, πάληα ζηα φξηα ηνπ κέηξνπ, επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν λα ζέβεηαη θαη λα θαηαλνεί 

ηε δηαθνξεηηθφηεηα αηφκσλ, νκάδσλ, ιαψλ, ηδεψλ, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγηθή πξνζέγγηζε θαη 

ηελ πξφνδν, αηνκηθή θαη ζπιινγηθή. 

Με ηελ αλεθηηθφηεηα ν άλζξσπνο απνθηά πεξηζζφηεξεο γλψζεηο, δηεπξχλεη ηνπο πλεπκαηηθνχο 

ηνπ νξίδνληεο, καζαίλεη λα ζέβεηαη θαη λα εκβαζχλεη ζηηο απφςεηο ησλ άιισλ, ελεκεξψλεηαη θαη 

απνθηά νξγαλσκέλε αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ, άξα μεθεχγεη απφ ηελ απνιπηφηεηα, ην 

δνγκαηηζκφ, ηηο πξνιήςεηο θαη είλαη ζε ζέζε λα βξεη ην δξφκν ηνπ, ρσξίο αθξαίεο απφςεηο πνπ 

κπνξεί λα ηνλ νδεγήζνπλ ζην θαλαηηζκφ, θαη ηειηθά ηε καδνπνίεζε ηνπ. Ηδηαίηεξα ζήκεξα, ζε 

κηα επνρή πλεπκαηηθήο κνλνκέξεηαο θαη γεληθφηεξνπ εθεζπραζκνχ, ε αλεθηηθφηεηα απνηειεί 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πλεπκαηηθήο ειεπζεξίαο. 

Ζ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα σο απφξξνηα ηεο αλεθηηθφηεηαο δίλεη έλαπζκα γηα ελδνζθφπεζε. 

Μέζα απφ ηελ άιιε άπνςε ζπρλά θαζξεθηίδεηαη ε πξνζσπηθή καο αλεπάξθεηα. Απηφ καο 

επαηζζεηνπνηεί, νδεγεί ζηελ απηνθξηηηθή, πξνθεηκέλνπ λ` απαιιαγνχκε απφ πάζε θαη 

νξκέκθπηα. Ζ αλεθηηθφηεηα θαιιηεξγεί ηνλ απηνζεβαζκφ, ηελ αμηνπξέπεηα, επνκέλσο, 

δηαπιάζεη κηα εζηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ έρεη αξεηέο θαη αμίεο, άξα κπνξεί λα αληηζηαζεί ζηελ 

αιινηξίσζε, ηελ αραιίλσηε επηζπκία ηνπ αλζξψπνπ λα θπξηαξρήζεη ζηνλ θφζκν κε αζέκηηα 

κέζα θαη λα γίλεη πεξηζζφηεξν ηδηνηειήο θαη θαηξνζθφπνο. 

Σν άλνηγκα ζην ζπλάλζξσπν θαη ε δεθηηθφηεηα ζπληεινχλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή επάξθεηα, καο 

θάλνπλ λ` αγαπάκε, λα ζπκπνλάκε· αλαζεσξνχκε ζπρλά ηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ, ν νπνίνο κεηαηξέπεηαη ζε δεκηνπξγηθή ςπραγσγία. Φπζηθφ είλαη, ινηπφλ, λα θνπάδεη ην 

αίζζεκα ηεο απηνπξνβνιήο, ηνπ άγρνπο λα επηθξαηήζνπκε έλαληη ησλ ππνινίπσλ, πνπ καο νδε-

γεί ζπρλά ζην κίζνο θαη ζην αίζζεκα ηνπ αληθαλνπνίεηνπ. 

Αλεθηηθφηεηα ζεκαίλεη ζπλεξγαζία, ζπλαίλεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηθξψλ ή κεγάισλ 

πξνβιεκάησλ. Απνθεχγνληαη ε πεξηζσξηνπνίεζε, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, ελψ είκαζηε ζε 

ζέζε λα θαηαλνήζνπκε ην λαξθνκαλή, ηνλ εγθιεκαηία θαη λα πξνζθέξνπκε ζ` απηνχο 

νπζηαζηηθή βνήζεηα. Γηλφκαζηε νδνδείθηεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο θαη επαηζζεζίαο, δηα-

κνξθψλνπκε νπζηαζηηθέο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη, κέζα απφ ηε ζέζε – αληίζεζε, αγσληδφκαζηε 

γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ θνηλσληθψλ ειεπζεξηψλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζεζκψλ (νηθνγέλεηα, 

ζρνιείν θ.ιπ.). Σν ζπκθεξνληνινγηθφ πλεχκα ακβιχλεηαη, ν αηνκηθηζκφο ειαρηζηνπνηείηαη θαη 

θαιιηεξγείηαη ε αιιειεγγχε. 

Ζ εδξαίσζε ηεο πγηνχο δεκνθξαηίαο ζηεξίδεηαη ζην δηάινγν, ν νπνίνο ζεκειηψλεηαη ζηε ζέζε 

θαη ζηελ άξλεζε. πλεπψο, ε αλεθηηθφηεηα ζε απφςεηο θαη ηδέεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

δηαθσλίαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηα πνιηηηθά δξψκελα. Δμπςψλεηαη ν πνιίηεο ζε 

δεκηνπξγφ ηεο δσήο, ζε γφληκν ιήπηε θαη πνκπφ πνιηηηθψλ κελπκάησλ. Βέβαηα, θαη ζην 

επίπεδν ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ε αλεθηηθφηεηα δεκηνπξγεί θιίκα ζχκπιεπζεο, ψζηε λ` απν-

θεπρζνχλ θαηλφκελα πφισζεο -δηπνιηζκνχ, απζαηξεζηψλ θαη ζθαλδάισλ, πνπ ππνλνκεχνπλ 

ηνπο δεκνθξαηηθνχο δεζκνχο. Μφλν έηζη εμαιείθνληαη ε ηξνκνθξαηία θαη ν πνιηηηθφο 

απηαξρηζκφο. 

Ζ εζληθή ζπλείδεζε θαη ε δηεζληζηηθή αιιειεγγχε πξαγκαηψλνληαη κφλνλ φηαλ ππάξρεη 

αλεθηηθφηεηα. Σν έζλνο ηζρπξνπνηείηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ν θάζε πνιίηεο αλαδεηά ηελ αιήζεηα, 

ζέβεηαη ηηο παξαδφζεηο ή εθθξάδεη ηε δηαθσλία ηνπ γη` απηέο. Μφλν ηφηε απνκπζνπνηεί ην 

παξειζφλ, θξαηά ην γλήζην θαη απνζηξέθεηαη ην λφζν. Καηαλνεί ηελ αμία ηεο εζληθήο 

ππφζηαζεο θαη αγσλίδεηαη γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο εζληθήο αθεξαηφηεηαο, ρσξίο εζληθέο 

ππεξνςίεο θαη εζληθηζκνχο. Έηζη, ζεκειηψλεηαη ε αγάπε πξνο ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ άιισλ 

εζλψλ, θπξηαξρεί ν ζεβαζκφο ζη` αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη απνθεχγνληαη νη αληηπαιφηεηεο 

θαη νη θξαηηθέο ζθνπηκφηεηεο. Γηαζθαιίδεηαη ην δίθαην ησλ κεηνλνηήησλ θαη ππεξηζρχεη ε 

εηξήλε έλαληη ηνπ πνιέκνπ. 
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Σέινο, νηθνλνκηθή αλάπηπμε ρσξίο αλεθηηθφηεηα δελ πθίζηαηαη. Μέζα απφ ηηο αληηηηζέκελεο 

απφςεηο εθθξάδεηαη ε δεκηνπξγία, ε πεηζαξρία ζην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηαθφ ρψξν θαη θαη` 

επέθηαζε ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε ηερλνινγηθή εμέιημε. Μέζα απφ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο 

θαηαθηηέηαη ε ηερλνγλσζία θαη αλαπηχζζεηαη γφληκα ν νηθνλνκηθφο αληαγσληζκφο… 

https://stefanu.wordpress.com 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ 

ΚΔΗΜΔΝΟ  

Ζ αλεθηηθφηεηα είλαη έλαο θαλφλαο γηα λα δνχκε ζηε δεκνθξαηία. Αιιά 

πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη ε δεκνθξαηία δελ είλαη έλα βνιηθφ θαη εχθνιν 

θαζεζηψο. Απέλαληη ζηα παξαδνζηαθά θαζεζηψηα, πνπ ήζαλ πεξηζζφηεξν 

νκνηνγελή θαη πεξηζζφηεξν ηεξαξρηθά, φπνπ θίινη θαη ερζξνί ήζαλ θαζαξά 

πξνζδηνξηζκέλνη, φπνπ ν θαζέλαο γλψξηδε πνηνλ λα εκπηζηεχεηαη θαη ηη 

πξέπεη λα πηζηεχεη, ε δεκνθξαηία είλαη έλα θαζεζηψο φπνπ είλαη 

«θνπξαζηηθφ» λα δεη θαλείο. 

    Αλεθηηθφηεηα ζεκαίλεη λα απνδέρεζαη φηη πξέπεη λα δεηο καδί κε 

πξάγκαηα πνπ ηα απνζηξέθεζαη: ηε ζξεζθεία ηνπ άιινπ, γηα παξάδεηγκα, 

ηνλ εξσηηζκφ ηνπ, ηηο ζπλήζεηέο ηνπ. Να αλέρεζαη ζεκαίλεη λα αξλείζαη λα 

απνθιείεηο ηνλ άιινλ γηα ηηο ηδέεο ηνπ ή γηα ηε ζξεζθεία ηνπ. Αιιά ε 

αλεθηηθφηεηα δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ αδηαθνξία. Έρσ ηα δηθά κνπ 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Μπνξψ λα ζπδεηψ, λα ιέσ φηη νξηζκέλεο γλψκεο ή 

ζπκπεξηθνξέο κνχ θαίλνληαη θαθέο. Ζ κφλε επηθχιαμε είλαη πάληνηε ν 

ζεβαζκφο ηνπ άιινπ. Ζ αλεθηηθφηεηα δελ είλαη ην λα ιέκε «λαη» ζε φια, 

αιιά είλαη ην λα κπνξνχκε λα εθθξάδνπκε αληίζεηεο γλψκεο ρσξίο 

ερζξφηεηα, ρσξίο πνηέ λα πξνζθεχγνπκε ζηε βία, γηα λα επηβάιινπκε ηηο 

ηδέεο καο. Ζ αλεθηηθφηεηα πξέπεη λα είλαη ακνηβαία. Υξεηάδεηαη λα 

απνδερφκαζηε φηη θαη νη άιινη κπνξνχλ λα καο αζθνχλ θξηηηθή, λα 

εθθξάδνπλ γλψκεο αληίζεηεο πξνο ηηο δηθέο καο. 

     Τπάξρεη κηα νξηζκέλε επηηξεπηηθφηεηα πνπ ιέεη φηη φιεο νη γλψκεο είλαη 

ζεβαζηέο. Απηφ είλαη απνιχησο εζθαικέλν. Όια ηα πξφζσπα είλαη ζεβαζηά 

θαη φρη φιεο νη γλψκεο. Δμάιινπ, ε πξφνδνο ηεο αλζξσπφηεηαο ζπληειείηαη 

κε ηελ έιιεηςε ζεβαζκνχ γηα κε αμηνζέβαζηεο γλψκεο. πγρένπλ 

ππεξβνιηθά ηελ αλεθηηθφηεηα κε ην «φια είλαη ζεβαζηά». Να αλερφκαζηε 

ζεκαίλεη λα κπνξνχκε λα ζπδεηάκε γηα φια θαη απηφ είλαη έλαο θαιφο 

νξηζκφο ηεο δεκνθξαηίαο. Αληίζεηα, ην λα αξλνχκαζηε ηε ζπδήηεζε, ην λα 

ιέκε φηη νξηζκέλεο γλψκεο είλαη αδηακθηζβήηεηεο, είλαη αληίζεην πξνο ηε 

δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία. ηε ρψξα ησλ Βάζθσλ, γηα παξάδεηγκα, δελ κπνξεί 

θαλείο λα αζθήζεη θξηηηθή ζηηο εζληθηζηηθέο ηδέεο ρσξίο λα ηνλ ζεσξήζνπλ 

κηζαιιφδνμν. Χζηφζν, εγψ είκαη αλεθηηθφο, γηαηί δελ απαγνξεχσ ζε 

θαλέλαλ λα είλαη εζληθηζηήο. Αιιά έρσ ην δηθαίσκα λα ιέσ φηη νη 

εζληθηζηηθέο ηδέεο δελ είλαη θαιέο γηα ηε δεκνθξαηία. 

            Υξεηάδεηαη πάληνηε λα ζπκφκαζηε φηη ε αλεθηηθφηεηα είλαη κηα 

«πνιπηέιεηα», φπσο είλαη θαη ε δεκνθξαηία. Καη νη δπν ηνπο έρνπλ πιεξσζεί 

πνιχ αθξηβά. Δίλαη κηα πνιπηέιεηα, φπσο καο ην ζπκίδεη ν Νίηζε ζηε 

«Γελεαινγία ηεο εζηθήο», γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο νπνίαο ρξεηάζηεθε λα 

ρπζνχλ πνιιά δάθξπα θαη πνιχ αίκα. Ζ αλεθηηθφηεηα είλαη κηα θαηάθηεζε 

πνπ πξέπεη λα ππεξαζπηδφκαζηε κε θάζε ηίκεκα, κηα θαηάθηεζε ηεο νπνίαο 

 

https://stefanu.wordpress.com/
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νθείινπκε λα ζεβφκαζηε ηνπο θαλφλεο. ηνλ 18ν αηψλα, ζηε δηάξθεηα ησλ 

ζπδεηήζεσλ πνπ αλαζηάησζαλ ην Κνγθξέζν ηεο Φηιαδέιθεηαο γηα ην αλ νη 

άζενη ζα κπνξνχζαλ λα ςεθίδνπλ ζηηο ακεξηθαληθέο εθινγέο - ν Λνθ ηνπο 

είρε απνθιείζεη, επεηδή ηίπνηε δελ εγγπφηαλ ηελ αμία ηνπ φξθνπ ηνπο - ν 

Σδέθεξζνλ έθαλε κηα ινγηθή δήισζε: «Αλ ν γείηνλάο κνπ δελ κε ρηππάεη, αλ 

δελ θιέβεη ην πνξηνθφιη κνπ, κπνξεί λα πηζηεχεη ζε έλαλ ή δχν ή ηξεηο 

ζενχο...». Σν φξην ηνπ απαξάδεθηνπ είλαη ην λα πξνθαιείο κηα δεκηά, κηα 

βιάβε ζε θάπνηνλ. ηηο αξρέο ηεο«Θείαο Κσκσδίαο» ηνπ Γάληε, ε Βεαηξίθε 

ιέεη ζηνλ πνηεηή: «Πξέπεη λα θνβφκαζηε κφλνλ ηα πξάγκαηα / πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ θαθφ ζε θάπνηνλ. / Σα άιια φρη· δελ είλαη 

ηξνκεξά». 

Έλα πξφβιεκα πνπ ηίζεηαη ζε φιε ηελ Δπξψπε, ζηνπο θφιπνπο ησλ 

ζπγθξνηεκέλσλ θξαηψλ, είλαη ην δήηεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηεο 

παξαρψξεζεο ή φρη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ζηνπο κεηαλάζηεο. 

Δπαλεκθαλίδεηαη ην ίδην πξφβιεκα: λα ζπγρένπκε δειαδή ηνλ πνιίηε κε ηνλ 

αδεξθνπνηηφ. ηε δεκνθξαηία δελ είκαζηε αδεξθνπνηηνί, αιιά είκαζηε 

δπλεηηθά αδέξθηα κε βάζε ην λφκν. Οθείινπκε λα μεράζνπκε ηελ ηδέα φηη ε 

θνηλσλία ζα έκνηαδε κε κηα κεγάιε νηθνγέλεηα. Κακηά θνηλσλία δελ είλαη 

ζήκεξα εζληθά νκνηνγελήο θαη ε δεκνθξαηία πνηέ δελ ππήξμε ε ππεξάζπηζε 

ηεο εζληθήο νκνηνγέλεηαο. Αιιά απηφ ην δήηεκα δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε 

έλαλ πφιεκν πνιηηηζκψλ, ζηνλ νπνίν δελ πηζηεχσ. Ενχκε ήδε ζε κηα 

παγθφζκηα θνηλσλία. Τπφ ηελ επίδξαζε ησλ επηθνηλσληψλ, ηνπ ρξήκαηνο, 

ησλ ηαμηδηψλ, ε θνηλσλία είλαη ζρεηηθά ελνπνηεκέλε, αιιά δε δηαζέηεη νχηε 

θνηλή λνκνζεζία νχηε θνηλή δηθαηνζχλε. Έρνπκε φια ηακεηνλεθηήκαηα ηνπ 

παγθφζκηνπ θξάηνπο ρσξίο θαλέλα απφ ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ... 

Ζ θηινζνθία είλαη, θαηά ηε γλψκε κνπ, ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηε 

δεκνθξαηία. Ζ θηινζνθία αληηπξνζσπεχεη ζην δηαλνεηηθφ πεδίν απηφ πνπ 

είλαη ε δεκνθξαηία ζην πνιηηηθφ. Καη νη δπν ηνπο έρνπλ ζθνπφ ηελ 

απηνλνκία ηνπ αηφκνπ θαη - ζηελ πεξίπησζε ηεο θηινζνθίαο - ηελ απηνλνκία 

ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζηελ παξάδνζε, ηε ζξεζθεία, ηηο παξαδεδεγκέλεο 

ηδέεο. Γηα ηνπο πνιίηεο ε θηινζνθία είλαη ε θαιχηεξε άκπλα ελάληηα ζηνπο 

θαλαηηζκνχο.  

(Φεξλάλην αβαηέξ, εθεκ. «ΚΤΡΗΑΚΑΣΗΚΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ», 

10/10/04) 

 

   

Α. Γξάςε ζην ηεηξάδηφ ζνπ ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ (100 ιέμεηο). 

Β1. «Έρνπκε όια ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ παγθόζκηνπ θξάηνπο ρωξίο θαλέλα από ηα πιενλεθηήκαηά 

ηνπ…»:λα ζρνιηάζεηε ζε κία παξάγξαθν ην πεξηερφκελν ηνπ ρσξίνπ. 

Β2. Ση δειψλνπλ ηα εηζαγσγηθά ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

-  «Θείαο Κσκσδίαο» 

-  «Πξέπεη λα θνβφκαζηε κφλνλ ηα πξάγκαηα / πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ θαθφ ζε θάπνηνλ. 

/ Σα άιια φρη· δελ είλαη ηξνκεξά». 

- είλαη «θνπξαζηηθφ» 

Β3. α. Να επηζεκάλεηε ηε δνκή θαη ηνπο ηξφπνπο αλάπηπμεο ηεο 3
εο

 παξαγξάθνπ. 

β. Γξάςηε δχν ηίηινπο γηα ην θείκελν, ρξεζηκνπνηψληαο ινγηθά θαη ζπλππνδεισηηθά, αληίζηνηρα, ηε 
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γιψζζα. 

B4. Πνηνπο ηξφπνπο πεηζνχο ρξεζηκνπνηεί ν αβαηέξ ζηελ 4
ε
 παξάγξαθν; Πηζηεχεηε πσο 

εμππεξεηνχλ ηηο πξνζέζεηο ηνπ;  

Β5. Γξάςε απφ έλα ζπλψλπκν γηα ηηο ιέμεηο: απνζηξέθεζαη, επηθύιαμε, ηίκεκα, κεηνλεθηήκαηα, 

ζπλδεδεκέλε. 

 

Γ. ηελ επνρή καο αλαδσππξψλνληαη παληνχ θαηλφκελα θαλαηηζκνχ, εζληθηζκνχ θαη 

κηζαιινδνμίαο. Πνηνλ αληίθηππν έρνπλ ζηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο απηά ηα θαηλφκελα θαη κεπνηνπο 

ηξφπνπο λνκίδεηε φηη ηα άηνκα κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ εηξεληθά ζηηο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο 

θνηλσλίεο. Σν θείκελφ ζνπ λα έρεη ηε κνξθή νκηιίαο  ηελ νπνία ζα εθθσλήζεηο ζηα πιαίζηα ελφο 

επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο κε ζέκα «Δπξσπατθφο πνιηηηζκφο θαη πνιππνιηηηζκηθφηεηα». 

Πεγή: http://dimichri65.blogspot.gr/  

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ 

1. Γξάςηε έλα θείκελν ζην νπνίν ζα επηρεηξεκαηνινγήζεηε, γηα λα κεηαπείζεηε θάπνηνπο 

ζπκκαζεηέο ζαο πνπ πηζηεχνπλ φηη ε δηαθνξεηηθφηεηα έρεη βηνινγηθή βάζεΓξάςηε έλα 

θείκελν επηρεηξεκαηνινγίαο, φπνπ ζα ππνζηεξίδεηε ην δηθαίσκα ησλ αλζξψπσλ ζηελ ηζφηεηα 

αιιά θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα.   

2. Γηα πνηνπο ιφγνπο πηζηεχεηε φηη νη άλζξσπνη εθδειψλνπλ ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά; 

3. Να αλαθεξζείηε ζε πεξηζηαηηθά ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 

4. Με πνηνπο ηξφπνπο λνκίδεηε φηη κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ην θαηλφκελν ηνπ ξαηζηζκνχ;  

5. Πνηεο νη ζπλέπεηεο ηνπ ξαηζηζκνχ; 

6. Με αθνξκή ηα ζπρλά θαηλφκελα ξαηζηζκνχ πνπ πξνβάιινληαη ζηα ΜΜΔ, λα γξάςεηε έλα 

άξζξν γηα ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ ζαο ζην νπνίν ζα παξνπζηάζεηε ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. (400 – 450 ιέμεηο).  

7. Μηα φςε ηνπ θνηλσληθνχ ξαηζηζκνχ πνπ εκθαλίδεηαη ζπρλά ζηελ επνρή καο είλαη νη πνηθίιεο 

δηαθξίζεηο ζε βάξνο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, γεγνλφο πνπ ηνπο ζηεξεί ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα, φπσο απηφ ηεο ηζφηηκεο έληαμεο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ηεο εξγαζίαο, ηεο 

θπζηνινγηθήο θαη αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο. ε κηα νκηιία πνπ πξφθεηηαη λα εθθσλήζεηε ζε 

εθδήισζε πνπ δηνξγαλψλεη ην ζρνιείν ζαο, αθνχ εμεηάζεηε πψο αληηκεησπίδεη ε θνηλσλία 

καο ηα άηνκα κε αλαπεξία, λα δηεξεπλήζεηε ην ξφιν ηεο πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο ζηε 

ζπλνιηθφηεξε θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζηηθνχ θαηλνκέλνπ.  

 


