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Δλλνηνινγηθέο δηεπθξηλίζεηο 

 

ηεξεόηππα 

Σα ζηεξεφηππα είλαη ππεξαπινπζηεπκέλεο θαη (απζαίξεηα ζπρλά) γεληθεπκέλεο (ζεηηθέο ή 

αξλεηηθέο) αληηιήςεηο ησλ αηφκσλ νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηα ζηεξεφηππα ελλννχκε ηηο ηδέεο 

πνπ είλαη βαζηζκέλεο ζε δηαζηξεβιψζεηο, ππεξβνιέο θαη ππεξαπινπζηεχζεηο ηεο πνιχπινθεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (π.ρ. «νη πνιηηηθνί είλαη δηεθζαξκέλνη», «νη γπλαίθεο είλαη ζπ-

λαηζζεκαηηθέο», «νη κεζνγεηαθνί ιανί είλαη ζεξκφαηκνη», «νη αιινδαπνί είλαη εγθιεκαηίεο», 

«νη Γεξκαλνί είλαη νξγαλσηηθνί» θηι.). Σα ζηεξεφηππα καζαίλνληαη κέζα απφ ηελ θνηλσλη-

θνπνίεζε θαη ν βαζκφο αθνκνίσζεο ηνπο εμαξηάηαη απφ ππνθεηκεληθνχο (π.ρ. βηψκαηα) θαη 

αληηθεηκεληθνχο (π.ρ. θαλφλεο, αμίεο, κχζνπο θηι.) παξάγνληεο 

 

Πξνθαηάιεςε 

Σα ζηεξεφηππα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηελ πξνθαηάιεςε, αθνχ απνηεινχλ ην πεξηε-

ρφκελν ηεο. Πξνθαηάιεςε είλαη ε δηακνξθσκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ αξλεηηθή γλψκε, θξίζε ή 

ζηάζε, ρσξίο ηε ζε βάζνο έξεπλα ησλ πξαγκάησλ. Οη πξνθαηαιήςεηο, φπσο θαη ηα 

ζηεξεφηππα, δελ αιιάδνπλ εχθνια, αθφκε θη αλ ηα άηνκα πνπ ηηο έρνπλ έξζνπλ ζε επαθή κε 

επαιεζεπκέλεο απνδείμεηο ηεο εζθαικέλεο γλψκεο ηνπο. Αλ θαη ε πξνθαηάιεςε θαη ηα 

αξλεηηθά ζηεξεφηππα απνηεινχλ ζπλήζσο ηε βάζε ηεο δπζκελνχο κεηαρείξηζεο θάπνησλ 

αηφκσλ ή νκάδσλ, νη δχν απηέο αληηιήςεηο κπνξνχλ λα ππάξμνπλ θαη αλεμάξηεηα ε κία απφ 

ηελ άιιε. Πνιιέο θνξέο νη πξνθαηαιήςεηο δελ εθδειψλνληαη πξαθηηθά σο ερζξηθή 

ζπκπεξηθνξά. Σν αλ ζα ζπκβεί ή δε ζα ζπκβεί απηφ εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, 

φπσο είλαη ε πξνζσπηθφηεηα, ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ 

θηι. 

 

Ραηζηζκόο 

Ο ξαηζηζκφο είλαη 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 ηε δπζκελή δηάθξηζε, ηελ 

πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ απηήο ηεο νκάδαο.. 

Ζ ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά, είηε απηή εθδειψλεηαη ζε επίπεδν αηφκσλ είηε ζε επίπεδν 

ζεζκψλ εκπεξηέρεη βία, θπζηθή ή ζπκβνιηθή. 

 

Νενξαηζηζκόο 

 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 

επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ 

ξαηζηζκφ. 

 

Ξελνθνβία: Ο εζλνθεληξηζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηάζεηο πνπ απνξξίπηνπλ θάζε άιιν 

πνιηηηζκφ. Οη εζλνθεληξηθέο θνηλσληθέο νκάδεο ζεσξνχλ φηη ν δηθφο ηνπο πνιηηηζκφο 

ππεξηεξεί ζπγθξηηηθά θαη δηαθαηέρνληαη απφ έλα ζπλαίζζεκα αλσηεξφηεηαο θαη 

πεξηθξφλεζεο γηα ηνπο άιινπο πνιηηηζκνχο.  

Ζ κε θαηαλφεζε θαη απνδνρή άιισλ, δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ θαη θπξίσο 

ε απφξξηςε νδεγνχλ κεγάιεο εζληθέο νκάδεο ζε απνκφλσζε, κε φια ηα αξλεηηθά 

επαθφινπζα, θαη γελλνχλ ην θπιεηηζκφ θαη ηελ μελνθνβία. Παξάιιεια ν εζλνθεληξηζκφο 

θαιιηεξγεί ππεξηξνθηθά ηε ζπιινγηθή ηαπηφηεηα ηεο νκάδαο, πνπ κπνξεί λα έρεη 

ζξεζθεπηηθφ, πνιηηηθφ ραξαθηήξα θ.ι.π.  
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Παηξησηηζκόο-θηινπαηξία Ζ έκπξαθηε αγάπε θαη αθνζίσζε θάπνηνπ ζηελ παηξίδα 

ηνπ.  

 

Δζληζκόο: Ηδενινγηθή ζηάζε πνπ πξνσζεί ηελ θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο ρσξίο 

λα δείρλεη πεξηθξφλεζε απέλαληη ζηελ ηζηνξία θαη ηελ ηαπηφηεηα άιισλ εζλψλ  
 

Δζληθηζκόο: Ζ ηπθιή πξνζήισζε κηαο θνηλσληθήο νκάδαο ζηα εζληθά ηδεψδε θαη ε 

ηαπηφρξνλε ππνηίκεζε άιισλ εζλψλ, κε ζθνπφ ηελ επηβνιή ζε απηά.  
 

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. 

Μεηνλόηεηα είλαη κηα νκάδα αηφκσλ ε νπνία δηαρσξίδεηαη απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα, είηε κε 

βάζε βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη ην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο, είηε πνιηηηζκηθά, φπσο 

είλαη ε γιψζζα, ε ζξεζθεία, νη παξαδφζεηο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά αληηκεησπίδνληαη 

απφ ηελ θπξίαξρε πνιηηηζκηθή νκάδα, ζην βαζκφ πνπ είλαη δηαθνξεηηθά, ζαλ λα ήηαλ 

θνηλσληθά θαηώηεξα 
Ο φξνο «κεηνλόηεηα» δειψλεη δχν πξάγκαηα: 

•ηνπο «δηαθνξεηηθνχο», δειαδή φινπο φζνη έρνπλ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

•ηνπο αξηζκεηηθά ιηγφηεξνπο (ζπλήζσο), νη νπνίνη θαινχληαη λα δήζνπλ κε ηελ θπξίαξρε 

πνιηηηζκηθή νκάδα (ζπλήζσο πνιππιεζέζηεξε), ε νπνία θαηά βάζε θαζνξίδεη ηνπο θαλφλεο 

θαηαλνκήο ηεο εμνπζίαο.  

Όκσο, θνηλσληνινγηθά, «ε έλλνηα ηεο κεηνλφηεηαο είλαη ζρεηηθή, αθνχ κπνξεί λα ππάξρεη 

πιεηνςεθία ελφο ιανχ πνπ λα ηειεί ππφ θαζεζηψο κεηνλφηεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ζπλέβαηλε κέρξη πξφζθαηα κε ηνπο καχξνπο ηεο Νφηηαο Αθξηθήο. Όπσο αλαθέξεηαη «νη 

αξηζκεηηθέο πιεηνλφηεηεο κπνξεί λα είλαη θνηλσληθέο κεηνλφηεηεο» 

 

Δζλνθεληξηζκόο: Δλψ ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία πνιηηηζκψλ, νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη 

ζεσξνχλ ην δηθφ ηνπο πνιηηηζκφ σο ην κνλαδηθφ. πρλά, φηαλ εξρφκαζηε ζε επαθή κε άιινπο 

πνιηηηζκνχο, καο θαίλνληαη πεξίεξγνη, παξάμελνη, αθφκα θαη θαηψηεξνη. πλεζίδνπκε 

δειαδή λα θξίλνπκε έλαλ άιιν πνιηηηζκφ έρνληαο σο κέηξν ην δηθφ καο. Μηα ηέηνηα 

πξνζέγγηζε ησλ άιισλ, δηαθνξεηηθψλ απφ ηνλ δηθφ καο, πνιηηηζκψλ, νλνκάδεηαη 

εζλνθεληξηθή.  

 

Δπξσθεληξηζκόο: ΄Οηαλ πνιηηηζκνί άιισλ επείξσλ (φπσο ν αζηαηηθφο ή ν αθξηθαληθφο 

πνιηηηζκφο),πξνζεγγίδνληαη θαη θξίλνληαη κε ζεκείν αλαθνξάο θαη ζχγθξηζεο ηνλ επξσπατθφ 

πνιηηηζκφ κηιάκε γηα επξσθεληξηζκφ. Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο( εζλνθεληξηζκφο, 

επξσθεληξηζκφο) μερλάκε φηη απηφ πνπ ζε καο θαίλεηαη πεξίεξγν θαη μέλν, είλαη ινγηθφ, 

θπζηθφ θαη δίθαην ζε έλαλ άιιν πνιηηηζκφ. Σν ίδην κπνξεί λα αηζζάλνληαη θαη νη θάηνηθνη 

κηαο άιιεο ρψξαο φηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ δηθφ καο πνιηηηζκφ.  

 

Γηαπνιηηηζκηθέο ζρέζεηο: Καινχληαη νη ζηάζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ ηα κέιε ελφο έζλνπο 

απέλαληη ζηα άιια έζλε κε θξηηήξην ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξνπνίεζε.  

 

Πνιηηηζκηθή ζρεηηθόηεηα: Ο εζλνθεληξηζκφο βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηνπ πνιππνιηηηζκνχ, 

ν νπνίνο πιεζηάδεη ηνπο δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο κε θξηηηθφ ηξφπν θαη εκπινπηίδεη ηηο 

θνηλσληθέο αληηιήςεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Πνηα είλαη ε απάληεζε ζηνλ εζλνθεληξηζκφ; Σν 
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πην απιφ θαη ην πην ινγηθφ είλαη λα δνχκε φζα καο θαίλνληαη μέλα ζε έλαλ άιιν πνιηηηζκφ 

απφ ηελ πιεπξά ησλ άιισλ, εθείλσλ πνπ| αλήθνπλ ζε απηφ ηνλ πνιηηηζκφ, θαη φρη απφ ηε δηθή 

καο. Απηή ε δηαθνξεηηθή ζηάζε, λα πξνζπαζνχκε δειαδή λα θαηαιάβνπκε θαη λα θξίλνπκε 

έλαλ πνιηηηζκφ κε βάζε ηα δηθά ηνπ κέηξα θαη θξηηήξηα, θαη ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

ζπλζήθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ή θνηλσλίαο, νλνκάδεηαη πνιηηηζκηθή ζρεηηθφηεηα.  

Πνιηηηζκηθή ζρεηηθφηεηα θαη αλζξψπηλα δηθαηψκαηα: Ο θφζκνο έρεη αλάγθε απφ κεγαιχηεξε 

θαηαλφεζε θαη ζεβαζκφ απέλαληη ζηνπο δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο, σζηφζν ε πνιηηηζκηθή 

ζρεηηθφηεηα δελ ιχλεη φια ηα πξνβιήκαηα. Ζ θαηαλφεζε θαη ν ζεβαζκφο δελ ζπλεπάγνληαη  

απαξαίηεηα φηη νθείινπκε λα απνδερφκαζηε άθξηηα φια φζα ραξαθηεξίδνπλ έλαλ πνιηηηζκφ 

θαη λα πηνζεηνχκε κηα νπδέηεξε ζηάζε. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ θνηλσλίεο φπνπ νη πνιίηεο 

θαηαδηθάδνληαη η θαη θπιαθίδνληαη ρσξίο δίθε, γίλνληαη δηαθξίζεηο ζε νξηζκέλεο νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ φπσο είλαη νη γπλαίθεο ή ηα κέιε νκάδσλ κεηνλνηήησλ, θαη ηα παηδηά 

αλαγθάδνληαη λα δνπιεχνπλ απάλζξσπα θαη λα κελ πεγαίλνπλ ζρνιείν.  

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, φηαλ δειαδή θαηαπαηψληαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη 

παξαβηάδνληαη βαζηθέο νηθνπκεληθέο αμίεο (φπσο ηεο δσήο θαη ηεο ειεπζεξίαο), ηφηε ε 

απνδνρή απηψλ ησλ πξαθηηθψλ ζην φλνκα ηεο πνιηηηζκηθήο ηδηαηηεξφηεηαο δελ είλαη ιχζε. 

Κηλήζεηο θαη ζχιινγνη πνιηηψλ, θπβεξλεηηθέο θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο (φπσο είλαη ε 

Γηεζλήο Ακλεζηία, νη Γηαηξνί ρσξίο χλνξα) θαη δηεζλείο νξγαλψζεηο φπσο ε ΓΗΟΤΝΗΔΦ ε 

δηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο θαη ε ΟΤΝΔΚΟ, εξγάδνληαη κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηνπ 

ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηελ ηζρχ βαζηθψλ νηθνπκεληθψλ αμηψλ. 

Ξελνκαλία: Ο ππεξβνιηθφο ζαπκαζκφο μέλσλ εζψλ θαη εζίκσλ.  
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ΠΟΛΤΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ  ΚΟΙΝΩΝΙΔ 

 

Οριζμός 

Οη πνιηηηζκνί δελ δηαθέξνπλ κφλνλ απφ ρψξα ζε ρψξα. Τπάξρνπλ πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη 

κέζα ζηελ ίδηα θνηλσλία. ηε ζχγρξνλε επνρή, πνπ ραξαθηεξίδεηαη  απφ έληνλεο ηάζεηο 

παγθνζκηνπνίεζεο, ζπαλίδνπλ νη θνηλσλίεο κε πςειφ βαζκφ πνιηηηζκηθήο νκνηνγέλεηαο. Ζ 

ζπγθξφηεζε ηζρπξψλ ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ, φπσο απηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηα 

κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα πνπ θαηεπζχλνληαη απφ ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο, ηεο Αθξηθήο, ηηο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο, δηακνξθψλνπλ ζήκεξα έλα λέν 

ηύπν θνηλσλίαο ζηνλ νπνίν ζπλππάξρνπλ θαη ζπκβηώλνπλ δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί θαη 

δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, 

ζπκβηνχλ θαη ζπλππάξρνπλ πνηθίιεο πνιηηηζκηθέο νκάδεο. Όπσο είλαη γλσζηφ, ηέηνηεο νκάδεο 

είλαη νη εζληθέο κεηνλόηεηεο, νη κεηαλάζηεο, νη ζξεζθεπηηθέο κεηνλόηεηεο, νη γισζζηθέο 

κεηνλόηεηεο θ.ιπ.  πλεπψο νη πεξηζζφηεξεο θνηλσλίεο ηνπ θαηξνχ καο είλαη 

πνιππνιηηηζκηθέο.  

 

Αιηίες 

 

ηνλ 20φ αηψλα νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο κέζα ζηελ ίδηα θνηλσλία είλαη θπξίσο 

απνηέιεζκα ηεο κεηαλάζηεπζεο. ηελ Δπξψπε, απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα έσο θαη ζηηο 

αξρέο 20νχ ππάξρεη έληνλν κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα πξνο ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο. Τπνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ 52 εθαηνκκχξηα Δπξσπαίνη εγθαηέιεηςαλ ηηο ρψξεο ηνπο 

θαη ην 72% απφ απηνχο εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Βφξεηα Ακεξηθή. Ακέζσο κεηά ηνλ Β' 

Παγθφζκην Πφιεκν πνιινί κεηαλάζηεο θηάλνπλ ζηελ Δπξψπε: άιινη ήηαλ εξγάηεο απφ ηηο 

πξψελ απνηθίεο (φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε Μ. Βξεηαλία θηάλνπλ κεηαλάζηεο απφ ηηο Γπηηθέο 

Ηλδίεο, πξψε απνηθία ησλ ΄Αγγισλ, ζηε Γαιιία κεηαλάζηεο απφ ηελ Σπλεζία, ηελ Αιγεξία, 

ην Μαξφθν, πξψελ απνηθίεο ηεο Γαιιίαο. 

· Αιινη πάιη θηάλνπλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ζηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο 

αλαδεηψληαο  εξγαζία, φπσο γηα  παξάδεηγκα θη νη Έιιελεο κεηαλάζηεο’ Απφ ηα ηέιε ηνπ 

1970, νη ρψξεο ηεο Γ. Δπξψπεο θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο ακεξηθήο θαζψο θαη ε Διιάδα 

δέρζεθαλ έλα κεγάιν αξηζκφ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ απφ ηελ πξψελ ζνβηεηηθή ΄Δλσζε 

θαη απφ ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, Αζίαο θαη  Αθξηθήο, νη νπνίνη εγθαηέιεηςαλ ηνλ ηφπν 

ηνπο αλαδεηψληαο θαιχηεξεο ζπλζήθεο  δσήο. 

Ζ εγθαηάζηαζε νκάδσλ κεηαλαζηψλ, ζε μέλεο γη’ απηνχο ρψξεο νδήγεζε ζηελ ηαπηφρξνλε  

παξνπζία πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ κέζα ζηελ ίδηα θνηλσλία. Μαδί κε ηνλ 

θπξίαξρν πνιηηηζκό κηαο θνηλσλίαο, εκθαλίδεηαη κηα πνηθηιία πνιηηηζκώλ, κε 

δηαθνξεηηθή γιώζζα,  ζξεζθεία, ηξόπν δσήο θαη παξαδόζεηο. Η θνηλσλία  απηή 

νλνκάδεηαη πνιππνιηηηζκηθή ραξαθηεξίδεηαη δειαδή απφ πνιινχο δηαθνξεηηθνχο  

πνιηηηζκνχο ή, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ησλ θνηλσληνιφγσλ  απφ πνιηηηζκηθή αλνκνηνγέλεηα. 

Ζ ηαπηφρξνλε παξνπζία δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ ζηελ  ίδηα θνηλσλία δεκηνπξγεί 

πνιηηηζκηθή πνηθηιία, δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληεο ησλ κειψλ ηεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο. 

 

 

Αποηελέζμαηα 

 

Οη δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ αξκνληθά θαη λα αιιεινεπεξεάδνληαη… 

΄Οηαλ, φκσο νη δηαθνξέο αθνξνχλ ζεκαληηθά πνιηηηζκηθά γλσξίζκαηα, φπσο ε θπιή, ε 

γιώζζα ε ζξεζθεία, ηφηε είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηνχλ πξαθηηθέο βίαο, πξνθαηάιεςεο, 

ξαηζηζκνχ θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ κεηνλνηήησλ. 

 Γπζκελείο δηαθξίζεηο έλαληη αηφκσλ ή νκάδσλ πνπ εθδειψλνληαη κε ηνλ άληζν ηξόπν 

κεηαρείξηζεο ελόο αηόκνπ απφ θάπνην άιιν εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ. 

Δληείλεηαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ αδπλάησλ απφ ηνπο ηζρπξνχο 
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 Η πεξηζσξηνπνίεζε θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκόο ησλ «δηαθνξεηηθψλ» θνηλσληθψλ 

νκάδσλ. 

 Οη βίαηεο ζπγθξνύζεηο αλάκεζα ζε νκάδεο. 

 Απνθιεηζκφο ηνπο απφ νξηζκέλα επαγγέικαηα. 

 ηέξεζε δηθαησκάησλ, π.ρ. πνιηηηθψλ, αηνκηθψλ θ.ιπ. 

 Καηαξγνχληαη αλζξσπηζηηθέο αμίεο θαη ρξηζηηαληθέο αξρέο, φπσο είλαη ε αγάπε, ε 

αιιειεγγχε θ.ά. 

 Γηαξξεγλχεηαη ε θνηλσληθή ζπλνρή θαη εγθπκνλνχληαη η θίλδπλνη γηα ηελ θνηλσληθή 

εξεκία θαη εηξήλε 

 Τπνλνκεχνληαη νη εηξεληθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εζλψλ 

 

 Ξελνθνβία-απαλζξσπνπνίεζε 

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. 

 Ραηζηζκόο 

Ζ πνιηηηζκηθή δηαθνξά γίλεηαη αληηθείκελν  αμηνιφγεζεο είηε ζεηηθήο είηε αξλεηηθήο. 

Κάπνηνη πνιηηηζκνί ραξαθηεξίδνληαη αλψηεξνη, ζεκαληηθφηεξνη, πην αλεπηπγκέλνη θαη 

θάπνηνη άιινη θαηψηεξνη θαη ιηγφηεξν ή θαζφινπ  αλεπηπγκέλνη. Ζ εθάζηνηε θπξίαξρε 

πνιηηηζκηθά νκάδα νξίδεη ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία νη άιινη πνιηηηζκνί γίλνληαη 

αληηιεπηνί, θξίλνληαη  θαη  αμηνινγνχληαη. ΄Οζνη πνιηηηζκνί δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο 

πνιηηηζκηθά θπξίαξρεο  νκάδαο αμηνινγνχληαη αξλεηηθά θαη ζεσξνχληαη φηη πζηεξνχλ. Με 

απηφ  ηνλ ηξφπν ε δηαθνξά ηαπηίδεηαη κε θαησηεξφηεηα π.ρ. ηνλ 20φ αηψλα, ζηε Γεξκαλία 

θάησ απφ ην εζληθνζνζηαιηζηηθφ θαζεζηψο ηνπ Υίηιεξ (1933-1945), νη Γεξκαλνί θαζίζηεο 

(Ναδί) δηαθήξπμαλ φηη αλήθνπλ ζηελ Αξεία θπιή, πνπ θαηά ηελ άπνςε ηνπο ήηαλ αλψηεξε 

θαη «θαζαξφηεξε», θαη επηρείξεζαλ λα εμνπζηάζνπλ φιν ηνλ θφζκν. ηηο πεπνηζήζεηο απηέο 

νη Ναδί ζηήξημαλ θαη  πξαγκαηνπνίεζαλ ην ζπζηεκαηηθφ αθαληζκφ νκάδσλ δηαθνξεηηθψλ ηηο 

νπνίεο ζεψξεζαλ θαηψηεξεο: έηζη ππνινγίδεηαη φηη εμνληψζεθαλ έμη εθαηνκκχξηα Δβξαίνη, 

εθαηνκκχξηα Πνισλνί, αζίγγαλνη, νκνθπιφθηινη θαη άηνκα κε ζσκαηηθέο ή λνεηηθέο 

κεηνλεμίεο. 

 Δζληθηζκόο 

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. 
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ΓΙΑΚΡΙΔΙ 

 

ΣΟ ΠΑΡΔΛΘΟΝ 

 

ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΟΥΗ 

 Οη δνχινη ζηηο δνπινθηεηηθέο 

θνηλσλίεο. 

 «Πάο κή Έιιελ βάξβαξνο», κεηά 

ηα Μεδηθά. 

 Οη παξηηάηεο έξηρλαλ ζηνλ 

Καηάδα ηα αλάπεξα θαη θαρεθηηθά 

παηδηά. 

 ηε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία νη 

ππήθννη δηαθξίλνληαλ ζε ξσκαίνπο 

πνιίηεο θαη κε, ελψ νη δνχινη 

ζεσξνχληαλ πξάγκα (res). 

 Σα καξηχξηα ζηα νπνία ππέβαιιαλ 

εηδσινιάηξεο ηνπο ρξηζηηαλνχο, 

αιιά θαη ε κηζαιινδνμία 

ρξηζηηαλψλ, φηαλ ν ρξηζηηαληζκφο 

επηθξάηεζε, ελαληίνλ αιιφπηζησλ 

θαη θπξίσο ελαληίνλ αηξεηηθψλ. 

 Οη ηεξνί πφιεκνη γηα ηελ εμάπισζε 

ηνπ Ηζιάκ. 

 Σν δνπιεκπφξην ησλ λέγξσλ θαη ην 

απαξηράηλη. 

 Ο αληηζεκηηηζκφο 

 

         Οη δηαθξίζεηο ζε βάξνο:  

 Μεηαλαζηψλ. 

 Δζληθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ κεηνλνηήησλ. 

 Αξξψζησλ, αλαπήξσλ. 

 Φησρψλ. 

 Αλέξγσλ. 

 Οκνθπιφθηισλ.  

  Ναξθνκαλψλ. 

 Αλζξψπσλ ζηηγκαηηζκέλσλ γηα θάπνηα 

αλεπίηξεπηε πξάμε ηνπο, π.ρ. απνθπιαθηζκέλσλ. 

 

Δθκεηάιιεπζε Μεηαλάζηεπζε 

http://www.youtube.com/watch?v=2gaAz26VTX8 
 

  

http://www.youtube.com/watch?v=2gaAz26VTX8
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ΑΙΣΙΑ 

 

 

Μεηανάζηεσζη 

Σα θχκαηα ησλ κεηαλαζηψλ πνπ θαηαθεχγνπλ κε θάζε ηξφπν απφ ηηο ππαλάπηπθηεο ζηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη ηα πξνβιήκαηα ζηέγεο θαη εγθιεκαηηθφηεηαο πνπ πξνθαινχλ. Γηα 

ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα -αλεξγία, θηψρεηα- πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θάηνηθνη ησλ 

αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ζεσξνχλ ππαίηηνπο ηνπο κεηαλάζηεο. 

 

Οικονομικά αίηια 

ην παξειζφλ 

Ζ ζεσξία ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ν ξαηζηζκφο είλαη ε δηάθξηζε ησλ θπιψλ ζε αλψηεξεο θαη 

θαηψηεξεο. Ζ ηδέα ηεο θπιήο εκθαλίζηεθε ζηελ Δπξψπε ζηηο αξρέο ηνπ 16νπ αηψλα κε ηελ 

αλαθάιπςε ηνπ Νένπ Κφζκνπ. Οη απνηθηνθξάηεο θαιιηέξγεζαλ ηελ ηδέα όηη νη ηζαγελείο 

είλαη θαηώηεξα όληα, δηόηη απηό λνκηκνπνηνύζε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνύ πινύηνπ 

ησλ απνηθηώλ θαη ηελ ππνδνύισζε ησλ θαηνίθσλ ηνπο. Με ην ίδην ζθεπηηθφ έγηλε ε 

ππνδνχισζε θαη ε κεηαθνξά ησλ καχξσλ απφ ηελ Αθξηθή ζηηο λφηηεο πνιηηείεο ησλ Ζ.Π.Α. 

Κνηλφ ζεκείν ησλ θπιεηηθψλ ζεσξηψλ είλαη φηη πξνζδίδνπλ θνηλσληθή ζεκαζία ζε νξηζκέλα 

βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξψπηλσλ νκάδσλ ηα νπνία ζεσξνχλ σο απνδεηθηηθφ 

ζηνηρείν γηα ηελ θαηάηαμε ηνπο ζε αλψηεξεο ή θαηψηεξεο θπιέο. Έηζη ν ζηφρνο ηνπ 

ξαηζηζκνχ είλαη λα ζηεξίμεη ζρέζεηο αληζφηεηαο θαη εθκεηάιιεπζεο (π.ρ. ν Υίηιεξ, αλ θαη 

ζεσξνχζε ηνπο Αζηάηεο θαηψηεξνπο, εμαηξνχζε ηνπο Ηάπσλεο, επεηδή ηνπο ρξεηαδφηαλ σο 

ζπκκάρνπο ζηνλ πφιεκν!). 

ηε ζχγρξνλε επνρή 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο ζύγθξνπζεο, ε πξνθαηάιεςε ελδπλακψλεη ηνλ θνηλσληθν-

νηθνλνκηθφ απνθιεηζκφ ησλ νκάδσλ πνπ κεηνλεθηνχλ, ηδίσο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο 

χθεζεο θαη νηθνλνκηθνχ αληαγσληζκνχ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ε πξνθαηάιεςε έλαληη ηνπ 

νηθνλνκηθνχ κεηαλάζηε εληείλεηαη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη αχμεζεο ηεο 

αλεξγίαο, θαηά ηηο νπνίεο θξίλεηαη «αλεπηζχκεηνο», γηαηί ππνηίζεηαη φηη «παίξλεη ηηο 

δνπιεηέο» απφ ηνπο ληφπηνπο εξγαδφκελνπο 

 

Φνξείο θνηλσληθνπνίεζεο 

Μέζσ ηεο θνηλσληθήο εθκάζεζεο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο, νη πξνθαηαιήςεηο κεηαδίδνληαη από γεληά ζε γεληά, όπσο θαη άιιεο 

ζπλήζεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο πλήζσο νη πξνθαηαιήςεηο εθθξάδνληαη ζην πιαίζην ηεο 

νηθνγέλεηαο, ηνπ ζρνιείνπ ή ησλ Μ.Μ.Δ. Μέζα απφ ηα παξακχζηα, ηηο ηζηνξίεο, ηνπο 

ζπκβνιηζκνχο, ηα πξφηππα θαη ηα λνήκαηα ην άηνκν ζρεκαηίδεη ηηο πξψηεο ηδέεο γηα ηνλ 

άιινλ.  

ην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο δηακνξθψλνληαη ηα πξψηα ζηεξεφηππα: «Φάε ην θαγεηφ ζνπ, 

γηαηί ζα ζε πάξεη ν...».  

Σν ζρνιείν δηακνξθψλεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη επεξεάδεη ηελ 

εηθφλα ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ άιινλ. Αλ ζηε δηδαθηηθή χιε ησλ καζεκάησλ παξνπζηάδεηαη ν 

«δηαθνξεηηθφο άιινο», σο ερζξφο ή σο θίινο, σο απεηιή ή σο θαιφο γείηνλαο, ηφηε νη εηθφλεο 

πνπ ζα εγγξαθνχλ ζηε ζπλείδεζε ησλ παηδηψλ ζα έρνπλ ην αλάινγν πεξηερφκελν θαη ηηο 

αλάινγεο επηδξάζεηο. 

Απηέο νη εγγεγξακκέλεο ζηε ζπλείδεζε παξαζηάζεηο είλαη πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε ζηάζε καο 

απέλαληη ζε άηνκα ή νκάδεο θαη καο νδεγνχλ ζην λα απνθιείνπκε ή λα ζπκπεξηιακβάλνπκε 

ζηηο ζπλαλαζηξνθέο καο φινπο απηνχο πνπ είλαη «δηαθνξεηηθνί» σο πξνο ην θχιν, ηελ 

εζλφηεηα ή ηε ζξεζθεία, αλάινγα πάληα κε ην πεξηερφκελν ηεο πξνθαηάιεςεο. 

 

Ψστοδσναμικά αίηια 

πρλά νη δηαθνξεηηθνί «άιινη» ρξεζηκνπνηνχληαη σο εμηιαζηήξηα ζχκαηα. πλήζσο απηφ 

γίλεηαη, φηαλ θάπνηεο θνηλσληθέο νκάδεο ζηξέθνπλ ηελ επηζεηηθφηεηα ηνπο πξνο άιιεο νη 
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νπνίεο δελ έρνπλ ζρέζε κε ηα βαζχηεξα αίηηα ηεο επηζεηηθφηεηαο απηήο. ηνπο δηα-

θνξεηηθνύο «άιινπο» θνξηώλνπκε αζπλείδεηα όια ηα δεηλά ηεο δσήο καο[…] 

Μεηαζέηνπκε δειαδή, κέζσ ηνπ κεραληζκνύ άκπλαο ,ηελ επζύλε γηα ηε ζέζε καο, ζε κηα 

νκάδα πνπ βξίζθεηαη ζε δπζκελέζηεξε θαηάζηαζε από ηε δηθηά καο θαη απηφ ην θάλνπκε 

ιφγσ ησλ ζηεξεφηππσλ πνπ καο εκπνδίδνπλ λα ζθεθηνχκε ινγηθά. 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ηα ζηεξεφηππα θαη ε πξνθαηάιεςε πνπ έρνπλ σο βάζε ηα 

ςπρνδπλακηθά αίηηα θαη ηελ απηαξρηθή πξνζσπηθφηεηα - ζε αληίζεζε κε απηά πνπ βαζίδνληαη 

ζε νηθνλνκηθά αίηηα ή ζε ιάζνο πιεξνθνξίεο- είλαη απηά πνπ αληηζηέθνληαη πεξηζζφηεξν ζε 

νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα αιιαγήο. 

 

Πνιηηηθά 

Κξίζε αμηψλ θαη δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ, πνπ δηαζθαιίδνπλ ην ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ηελ ηζνλνκία 

 

 

      

Σξόπνη αληηκεηώπηζεο 

 

 

Ζ επζχλε γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ ξαηζηζηηθψλ θαηλνκέλσλ επηκεξίδεηαη ηφζν 

ζηελ νξγαλσκέλε πνιηηεία φζν θαη ζηα άηνκα κεκνλσκέλα. 

 

Φνξείο θνηλσληθνπνίεζεο: 
 

νηθνγέλεηα: Καιιηέξγεηα ζεβαζκνχ πξνο ην δηαθνξεηηθφ.  Απαιιαγή απφ πξνθαηαιήςεηο 

θαη ζηεξεφηππα θαη κεηάδνζε αμηψλ. 

 

Η αλζξσπηζηηθή παηδεία είλαη δπλαηφ λα ζπκβάιιεη ζηε ζηελφηεξε επηθνηλσλία θαη 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ αλεμαξηήηνπ ρξψκαηνο, θχινπ, θαηαγσγήο, 

επαγγέικαηνο. Ζ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ζα καο απνκαθξχλεη απφ ην θαλαηηζκφ θαη ηηο 

πξνθαηαιήςεηο, βνεζψληαο ζην λα επαλαηνπνζεηήζνπκε ζε ζσζηφηεξεο θαη δηθαηφηεξεο 

βάζεηο ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο (ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο άλζξσπνο). 

 

Παηδεία πνπ θαιιηεξγεί ηελ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζε ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο, εληζρχεη ηηο 

εζηθνπλεπκαηηθέο αληηζηάζεηο ζηελ κηζαιινδνμία θαη ην θαλαηηζκφ θαη ελζαξξχλεη ην 

ζεβαζκφ θαη ηελ αλνρή ζηελ εηεξφηεηα / δηαθνξεηηθφηεηα κε ηηο πνηθίιεο κνξθέο ηεο κέζσ 

ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο. 

 

 Βαζηθνί θνξείο ηεο παηδείαο απηήο είλαη ε εθπαίδεπζε, ηα Μ.Μ.Δ., νη πλεπκαηηθνί 

άλζξσπνη, νη πνιηηηζηηθνί θνξείο θ.α. Απαηηείηαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ πλεπκαηηθψλ 

αλζξψπσλ, ψζηε λα αγσληζηνχλ γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ, ζηηο ρψξεο 

πνπ ππάξρνπλ. 

 

Αηνκηθή επζύλε: 
Σν άηνκν νθείιεη λα απνξξίπηεη ην ξαηζηζκφ φρη κφλν ζεσξεηηθά αιιά θαη έκπξαθηα 

κέζα απφ ηε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ απέλαληη ζηηο νκάδεο εθείλεο πνπ επάισηεο ζηηο 

νπνηεζδήπνηε ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο 

 

Ρόινο ηεο πνιηηείαο 
Ζ έληαμε ησλ πνηθίισλ πνιηηηζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηνλ εζληθφ θνξκφ απνηειεί 

ζήκεξα πξφθιεζε γηα ηηο ρψξεο ππνδνρήο. 
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Αλαγλψξηζε θαη ζεβαζκφο δηθαησκάησλ 

Σν έζλνο-θξάηνο, πνπ ηζηνξηθά ζπγθξνηείηαη γηα λα ππεξεηήζεη ηελ πνιηηηζκηθή 

νκνηνγέλεηα, θαιείηαη λα ζεζπίζεη δηθαηώκαηα, γηα ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο 

πνιηηηζκηθέο θαη κεηνλνηηθέο νκάδεο, φπσο: 

1. «Σν δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ηεο δηαθνξεηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο κεηνλνηηθήο νκάδαο 

(απηήο πνπ έρεη δηαθνξεηηθά ζξεζθεπηηθά, γισζζηθά ή εζληθά ραξαθηεξηζηηθά). 

2. Σν δηθαίσκα ζηελ απξφζθνπηε ιαηξεία ή αθφκε θαη ζηελ ίδξπζε ηφπσλ ιαηξείαο 

(ζξεζθεπηηθέο ειεπζεξίεο). 

3. Σν δηθαίσκα ζηελ απξφζθνπηε ρξήζε ηεο γιψζζαο (ηδησηηθά θαη δεκφζηα) ζηηο ζρέζεηο κε 

ηηο Αξρέο, κέζα απφ ηα Μ.Μ.Δ., θαζψο θαη ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε ζηε κεηνλνηηθή 

γιψζζα (γισζζηθέο ειεπζεξίεο). 

4. Σν δηθαίσκα ζηελ πνιηηηθή αληηπξνζψπεπζε. 

5. Σν δηθαίσκα ζηελ επηθνηλσλία κε κέιε ηεο ίδηαο νκάδαο»  

 

Γηαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο 

Πξνθεηκέλνπ φκσο λα αζθεζνχλ ζηελ πξάμε ηα παξαπάλσ δηθαηψκαηα, ζα πξέπεη ην θξάηνο 

λα δηαζθαιίζεη ηελ αξρή ηεο ηζόηεηαο κεηαμύ πιεηνλόηεηαο θαη κεηνλόηεηαο, φπσο 

επίζεο θαη ηελ αξρή ηεο κε δηάθξηζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ κε βάζε ηα 

γισζζηθά ή ηα ζξεζθεπηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. 

        ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20νχ αηψλα, ν ξαηζηζκφο  θαη νη ξαηζηζηηθέο ζπγθξνχζεηο 

εληείλνληαη ηφζν ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο φζν θαη αιινχ. Παξάιιεια φκσο νξγαλψλεηαη θαη ε 

αληηξαηζηζηηθή απάληεζε: ςεθίδνληαη Γηεζλείο πκβάζεηο θαη Γηαθεξχμεηο γηα ηελ 

πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ θαη ην ζεβαζκφ απέλαληη ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα, θαη απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ δεκνζίσλ, ηδησηηθψλ θαη εζεινληηθψλ θνξέσλ 

πνπ εξγάδνληαη πξνο  ηελ θαηεχζπλζε .Παξά απηέο ηηο ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο, πνιιά κέιε 

κεηνλνηηθψλ  νκάδσλ απνιακβάλνπλ ιηγφηεξα πξνλφκηα θαη δηθαηψκαηα απφ απηά ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο ηνπο. Απαζρνινχληαη ζε ζέζεηο κε κεησκέλν θχξνο θαη κε ρακειέο ακνηβέο, νη δε 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπο ζπρλά είλαη θάησ  απφ ηα φξηα ηεο θηψρεηαο, θαη  νη πηζαλφηεηεο 

γηα ηα κηθξά ζε ειηθία κέιε ηεο νκάδαο λα  πάλε ζρνιείν θαη λα  νινθιεξψζνπλ ηελ 

ππνρξεσηηθή θνίηεζε είλαη πεξηνξηζκέλεο.  

Δίλαη απηνλφεην φηη ε ζπλχπαξμε απηή ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ, ησλ κεηνλνηηθψλ 

νκάδσλ, ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πιεζπζκψλ απαηηεί ην ζεβαζκφ ησλ βαζηθψλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ νθείινληαη ζε φ,ηη είλαη δηαθνξεηηθφ, κεηνςεθηθφ, πεξηζσξηαθφ. Δίλαη αλαγθαία ε 

θαηνρύξσζε ίζσλ δηθαησκάησλ· θαη ειεπζεξηώλ απέλαληη ζε θάζε κνξθή δηάθξηζεο. 

Ζ έλλνηα ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο αλαθέξεηαη ζ' έλαλ πνιηηηζκφ πνπ ζέβεηαη ηηο 

πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη δελ επηρεηξεί λα ηηο ελζσκαηψζεη ζ' έλα εληαίν 

εζληθφ/πνιηηηζκηθφ πιαίζην.  

Παξάιιεια φκσο ε έλλνηα απηή πξνυπνζέηεη -θαη αλαθέξεηαη ζε- έλαλ νηθνπκεληθφ πνιηηηθφ 

πνιηηηζκφ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ. 

Ζ επίδεημε ζεβαζκνχ ζηα δηθαηψκαηα θαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ άιισλ 

πνιηηηζηηθψλ θνηλνηήησλ δε ζπλδέεηαη κφλν κε ην δεκνθξαηηθφ ραξαθηήξα κηαο πνιηηείαο. 

Σαπηφρξνλα ν ίδηνο ν εζληθφο πνιηηηζκφο ηζρπξνπνηεί θαη ηε δηθή ηνπ ηαπηφηεηα κέζα απφ 

ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ άιισλ πνιηηηζηηθψλ ηαπηνηήησλ. 

Ζ ειεπζεξία θαη ε ηζφηεηα ησλ πνιηηψλ, πνπ αλαγλσξίδνπλ ηα ζχγρξνλα ζπληάγκαηα, 

αλαθέξνληαη ζηα θνηλά γλσξίζκαηα ησλ αηφκσλ, γλσξίζκαηα πνπ είλαη θαζνιηθά θαη δελ 

επεξεάδνληαη απφ ηηο επηκέξνπο πνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο. 

Μηα δεκνθξαηηθή πνιηηεία θαηεπζχλεηαη, ζπλεπψο, ζην λα απνδψζεη ζηα κέιε ησλ 

κεηνλνηηθψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ «ίζα δηθαηψκαηα ζπλχπαξμεο» κε ηελ πιεηνςεθνχζα 

πνιηηηζκηθή νκάδα. Ζ θαηνρχξσζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ηελ εξγαζία, ε ηαηξηθή πεξίζαιςε, 

ε εθπαίδεπζε, ε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία, ε ειεπζεξία ζπλείδεζεο θαη έθθξαζεο, απνηεινχλ 

βαζηθά δηθαηψκαηα αλεμάξηεηα απφ θπιή, ζξεζθεία, έζλνο, θαηαγσγή, θχιν, θηι. 

πλεπώο, ν ξόινο ηνπ θξάηνπο είλαη δηπιφο. Απφ ηε κηα πιεπξά επηδεηθλχεη νπδεηεξφηεηα 

σο πξνο νξηζκέλνπο ηνκείο φπσο νη ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο, νη παξαδφζεηο θαη ηα έζηκα ησλ 

κεηνλνηηθψλ εζλνηηθψλ νκάδσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, φηαλ πξνθχπηεη αλάγθε λα 
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ππνζηεξηρζνχλ βαζηθά αλζξψπηλα θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ, ηφηε 

απαηηείηαη ε παξέκβαζε ηνπ εζληθνχ θξάηνπο γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ απηψλ. 

Αζθαιψο ε νκαιή έληαμε ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ, ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξεπκάησλ θαη ησλ 

εζληθψλ ή ησλ ζξεζθεπηηθνί κεηνλνηήησλ απνηειεί γηα ηα ζχγρξνλα θξάηε έλα πνιπζχλζεην 

πξφβιεκα, ηδηαίηεξα κάιηζηα ζε κηα ηζηνξηθή πεξίνδν φπνπ απμάλεηαη ε αλεξγία θαη νμχλεηαη 

ε νηθνλνκηθή θξίζε ηφζν ζηηο πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκίεο φζν θαη ζε νηθνλνκίεο 

αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ. 

ΥΔΣΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ 

 

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. Ωζνύκελνο ώο 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. 
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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 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) 
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ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΙΜΟ 

 

ΚΔΗΜΔΝΟ Θέκαηα, πιεξνθνξίεο, ινγηθέο 

ζρέζεηο 

     1Οη κέξεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ είζηζηαη λα ιέγεηαη πσο 

είλαη κέξεο αγάπεο θαη βνήζεηαο πξνο ηνπο απηνχο πνπ έρνπλ 

κεγαιχηεξε αλάγθε ρσξίο λα γίλεηαη δηάθξηζε ζε ρξψκα, θχιν, 

γέλνο, παηξίδα ή ζξεζθεία. Σν παλαλζξώπηλν κήλπκα 

«αγαπάτε αλλήλους» δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη πην επίθαηξν απφ 

απηή ηε ζπγθπξία, αθνχ ηψξα έρνπκε φινη ηελ κνλαδηθή επθαηξία 

λα ππεξβνχκε ηνλ εαπηφ καο θαη παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη 

ηα πξνβιήκαηα πνπ απηή δεκηνχξγεζε λα δείμνπκε ην αλζξψπηλν 

πξφζσπν ηεο θνηλσλίαο. Ωζηφζν είκαζηε πξαγκαηηθά έηνηκνη γηα 

θάηη ηέηνην; 

    2 Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ειιεληθή θνηλσλία έξρεηαη 

αληηκέησπε κε θαηλφκελα μελνθνβίαο θαη θπιεηηθνχ εζληθηζκνχ 

πνπ ηε γπξίδνπλ πίζσ ζε άιιεο πην ζθνηεηλέο επνρέο ηεο Ηζηνξίαο 

θαη ζε πξαθηηθέο πνπ κφλν πεξήθαλν δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

θάλνπλ ην αλζξψπηλν γέλνο. 

    3 Δίλαη αιήζεηα φηη ηα θαηλφκελα απηά δελ εκθαλίζηεθαλ 

αηθληδηαζηηθά ελ κία λπθηί, αιιά νη γελεζηνπξγέο αηηίεο ηνπο 

πξνυπήξραλ, ελψ ην θαηλφκελν ηνπ ξαηζηζκνχ εθθνιαπηφηαλ 

ιάζξα ζηνπο θφιπνπο ηεο θνηλσλίαο. 

     4Αλ αλαιχζνπκε κία - κία  απηέο ηηο αηηίεο ζα δηαπηζηψζνπκε 

φηη είλαη πνιχ βαζχηεξεο απφ ηελ πξνθαλή δπζαξέζθεηα γηα ηελ 

πξνηίκεζε αιινδαπψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή ηελ έθξεμε ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο  ιφγσ ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο. Απηά 

ζηάζεθαλ απιψο ε Κεξθφπνξηα κέζα απφ ηελ νπνία θαηάθεξαλ 

 λα εηζρσξήζνπλ θαη λα δηαθηλεζνχλ επηθίλδπλεο ηδέεο πνπ 

βξήθαλ πξφζθνξν έδαθνο ζε νξγηζκέλνπο αλζξψπνπο ηνπ 

θαζεκεξηλνχ κφρζνπ ή ζε αθειείο νπαδνχο κηαο πνιηηηζηηθήο θαη 

θπιεηηθήο αλσηεξφηεηαο. Όκσο, φπσο παξαδέρεηαη ε επηζηήκε, 

πξνζδηνξίδεη` θαλείο ηνλ άιιν αλάινγα κε ην πψο 

απηνπξνζδηνξίδεηαη ν ίδηνο ∙ νη έλλνηεο ινηπφλ ηεο αλσηεξφηεηαο 

ή ηεο θαησηεξφηεηαο κηαο νκάδαο αλζξψπσλ είλαη ζρεηηθέο θαη 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο επηθξαηνχζεο αμίεο θαη παξαδνρέο ηεο 

θάζε θνηλσλίαο θαη ηεο θάζε επνρήο.  Ζ ξήζε «παο κε Έιιελ 

βάξβαξνο» απνδεηθλχεη πσο ε εηεξφηεηα πξνζδηνξίδεηαη κέζα 

απφ ηελ ηδηνζπζηαζία ηνπ θαζελφο. 

 

     5 Έηζη ινηπφλ επεηδή νπζηαζηηθά νη ‘‘άιινη’’ είλαη ν 

θαζξέθηεο ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ θάζε ηη μέλν 

ή δηαθνξεηηθφ πξνμελεί θφβν, είηε απέλαληη ζην άγλσζην είηε 

απέλαληη ζε απηφ πνπ αξλνχκαζηε λα παξαδερηνχκε. Οη 

θνηλφηεηεο Ρνκά θαη Αζηγγάλσλ ήηαλ νη πξψηεο πνπ 

‘‘ηξαπκαηίζηεθαλ’’ θαηά ηελ θαηαθξήκληζή ηνπο απφ ηηο 
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θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο  ελφο θνηλσληθνπνιηηηθνχ αιιά θαη 

νηθνλνκηθνχ Καηάδα πάλσ ζηηο νπνίεο επηθάζηζε θαη ην κέλνο 

ελαληίνλ ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ απφ ηξίηεο ρψξεο.  

     6 Δμάιινπ, ε  Διιεληθή θνηλσλία δελ είλαη άκνηξε ησλ 

επζπλψλ ηεο γηα φ,ηη έρεη ζπκβεί. Αο κελ μερλάκε φηη ε Διιάδα 

ήηαλ απηή πνπ επέηξεςε άθξηηα φιν απηφ ην κεηαλαζηεπηηθφ 

θχκα ζηελ επηθξάηεηά ηεο θαη φηη νη ηδηψηεο πξνζειάκβαλαλ 

εξγαηηθφ πξνζσπηθφ απφ ηελ αιινδαπή κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή 

ηνπ εθκεηάιιεπζε θαη ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο, φηαλ κάιηζηα νη 

ίδηνη νη Έιιελεο δελ θαηαδέρνληαλ λα εξγαζηνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα, θαηψηεξα ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ 

θηινδνμηψλ ηνπο. Απφ ηελ άιιε, ε νηθνλνκηθή εμαζιίσζε γελλά 

πάληα θαηλφκελα εγθιεκαηηθφηεηαο. Γεκηνπξγήζεθε έηζη κία 

λνζεξή θαηάζηαζε θαχινπ θχθινπ ηεο νπνίαο απφηνθν είλαη ηα 

ζεκεξηλά θαηλφκελα ηεο μελνθνβίαο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ. 

     7 Ωζηφζν, νχηε θαη νη ιεγφκελνη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο είλαη 

αλεχζπλνη γηα φζα έρεη δήζεη ε ειιεληθή θνηλσλία:  ηα κπαξάδ  

ιεζηεηψλ θαη νη δνινθνλίεο κε εηδερζή ηξφπν πνιιέο θνξέο δίρσο 

ζνβαξφ νηθνλνκηθφ αληίθξηζκα έρνπλ εμνξγίζεη ηελ ειιεληθή 

θνηλσλία πνπ δεηά εμπγίαλζε. Δληνχηνηο, αλ θαη θαλέλαο δελ 

δηαθσλεί ζε θάηη ηέηνην, απηφ πξέπεη λα γίλεη κέζα ζηα φξηα ηνπ 

λφκνπ θαη ηεο ζπληεηαγκέλεο πνιηηείαο. Οη πξαθηηθέο 

μπινδαξκψλ θαη δηψμεσλ απφ πνιίηεο πνπ δελ έρνπλ θακηά 

δηθαηνδνζία κάιινλ ακαπξψλνπλ ηελ εηθφλα ηεο ρψξαο θαη 

γίλνληαη πξφμελνη αληηδξάζεσλ παξά σθεινχλ. 

     8 Αλ ε ειιεληθή θνηλσλία ζηαζεί αδξαλήο κπξνζηά ζε ηέηνηα 

θαηλφκελα έθλνκεο βίαο θαη παξαβαηηθφηεηαο απφ νπνπδήπνηε θη 

αλ απηά πξνέξρνληαη, ηφηε ζα θηλδπλεχζεη ε θνηλσληθή 

ζηαζεξφηεηα θαη ε πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο. Ζ θαηά θνηλή 

νκνινγία απνζχλζεζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε δηαθζνξά 

θαη ην ςεχδνο, ε νηθνλνκηθή αλαζθάιεηα ιφγσ ηεο θξίζεο θαη  ε 

εγθιεκαηηθφηεηα πνπ έκνηαδε λα κελ είλαη δπλαηφ λα 

αληηκεησπηζηεί  απνηειεζκαηηθά , αθήλνληαο ηνλ πνιίηε έθζεην 

θαη απξνζηάηεπην, ήηαλ απηέο πνπ δεκηνχξγεζαλ ηέηνηνπ είδνπο 

θνηλσληθέο αληηδξάζεηο.      

     9 Απαηηείηαη ινηπφλ αιιαγή πιεχζεο: πξέπεη ρσξίο ακθηβνιία 

λα απαιεηθζνύλ πξψηα απηά ηα θαηλφκελα θνηλσληθήο 

ραιάξσζεο, ψζηε λα κελ ππάξρεη νχηε ίρλνο ππνςίαο αλάπηπμεο 

ηέηνησλ ηδεψλ. Βέβαηα, θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηεο 

θαηάζηαζεο παίδεη ε παηδεία, κε ηε ζηελφηεξε αιιά θαη ηελ 

επξχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ, αθνχ ηα θαηλφκελα κηζαιινδνμίαο 

δηακνξθψλνπλ  φρη κφλν πξαθηηθέο, αιιά θαη ζπλεηδήζεηο.  

Πέξαλ ινηπφλ ηεο αλζξσπηζηηθήο πιεπξάο ηνπ δεηήκαηνο θαη ηελ 

εθνχζηα ή αθνχζηα  θαηαζηξαηήγεζε ησλ αμηψλ ησλ νπνίσλ 

ππέξκαρνο εκθαλίδεηαη κηα μελνθνβηθή κεξίδα ηνπ ειιεληθνχ 

ιανχ, ην δήηεκα παξακέλεη βαζηά θνηλσληθφ θαη θαζαξά 
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πνιηηηθφ. 
 Xξήζηνο Α. Καηζαξόο 
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Α. Να γξαθεί ε πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ (πεξίπνπ 100-120 ιέμεηο) 

 

Β1 «Βέβαηα, θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηεο θαηάζηαζεο παίδεη ε παηδεία, κε ηε 

ζηελφηεξε αιιά θαη ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ, αθνχ ηα θαηλφκελα κηζαιινδνμίαο 

δηακνξθψλνπλ  φρη κφλν πξαθηηθέο, αιιά θαη ζπλεηδήζεηο.» Να αλαπηχμεηε ην πεξηερφκελν 

ηνπ θεηκεληθνχ απνζπάζκαηνο (πεξίπνπ 80 ιέμεηο) 

 

Β2. «αγαπάτε αλλήλους», ‘‘άιινη’’,‘‘ηξαπκαηίζηεθαλ’’, ξήζε «παο κε Έιιελ βάξβαξνο»: Να 

αηηηνινγήζεηε ηε ρξήζε ησλ εηζαγσγηθψλ. 

 

Β3 Ωζηφζν είκαζηε πξαγκαηηθά έηνηκνη γηα θάηη ηέηνην;Ση ξφιν παίδεη ε εξψεζε ζηελ 1
ε
 

παξ. ηνπ θεηκέλνπ; 

 

Β4. είζηζηαη ,νκνινγία, εμπγίαλζε, απαιεηθζνύλ: Να γξαθνχλ ηα ζπλψλπκα. 

 

Γ. ε αλνηρηή επηζηνιή πξνο θάπνην έληππν λα αλαπηχμεηε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζαο ζρεηηθά 

κε ηα θαηλφκελα βίαο απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο θαη λα πξνηείλεηε ιχζεηο αληηκεηψπηζεο 

ηνπ θαηλνκέλνπ.(500-600 ιέμεηο) 

 

http://christoskatsaros.blogspot.gr/2012/11/blog-post_29.html

