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ΕΚΦΩΝΗΕΘ 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Πώο γελληέηαη ε μελνθνβία» 

«Ζνύµε ζε µηα θνηλσλία ζηελ νπνία αηζζαλόµαζηε ζπρλά όηη απεηινύµαζηε. Η 

παγθνζµηνπνίεζε, νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ε νηθνλνµηθή θξίζε, νη δπζθνιίεο ηεο 

θαζεµεξηλήο δσήο µάο δεµηνπξγνύλ ηελ αίζζεζε όηη δελ ηα θαηαθέξλνπµε πιένλ λα 

αληηµεησπίζνπµε απεηιέο πνπ είλαη ζπρλά απξόβιεπηεο. Αηζζαλόµαζηε 

αλππεξάζπηζηνη θαη αλίθαλνη λα δξάζνπµε, θαη ζπλεπώο θνβόµαζηε. 

Είλαη έλαο αθαζόξηζηνο θόβνο, ηνλ νπνίν µεηαθέξνπµε θπξίσο ζηνπο μέλνπο. 

Μέζα από ηελ μελνθνβία εθδειώλεηαη ν θόβνο γηα όπνηνλ είλαη δηαθνξεηηθόο από 

µαο όρη µόλν ζηε θπζηθή ηνπ µνξθή, αιιά θαη ζηελ θνπιηνύξα, ηε ζξεζθεία ή ηνπο 

ηξόπνπο δσήο. 

Σα  ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ  άιινπ,  σζηόζν,  είλαη  µόλνλ  έλα  πξόζρεµα,  γηα  λα 

µπνξνύµε λα πξνβάιινπµε πάλσ ηνπ ηηο δηθέο µαο αγσλίεο. Απνξξίπηνληαο ηνλ άιινλ 

γηα ην έλα ή ην άιιν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ, ε μελνθνβία ζέηεη ζε θίλεζε µηα δπλαµηθή 

ε νπνία θηάλεη αθόµα θαη λα αξλείηαη ηελ αλζξσπηά ηνπ άιινπ, ραξαθηεξίδνληάο  ηνλ 

µε αλζξώπηλν, επεηδή είλαη δηαθνξεηηθόο από εµάο. Η απαλζξσπνπνίεζε ηνπ άιινπ 

είλαη µηα από ηηο ρεηξόηεξεο ζπλέπεηεο ηεο μελνθνβίαο. Γηα ηνλ μελόθνβν γίλεηαη 

αδύλαην λα δήζεη µαδί µε ηνπο άιινπο, απέλαληη ζηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγεί έλα 

αιεζηλό ηαµπνύ. Οη άιινη γίλνληαη αληηιεπηνί σο αθάζαξηνη. Η παξνπζία ηνπο 

απεηιεί ηελ θαζαξόηεηα µηαο εμηδαληθεπµέλεο θνηλόηεηαο, ε νπνία επνµέλσο πξέπεη 

θαη λα πξνζηαηεπηεί. 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν γελληέηαη ν απόιπηνο μέλνο, πνπ γίλεηαη παγθόζµηα απεηιή 

απέλαληη ζηελ νπνία πξέπεη λα αµπλζνύµε. Ωζνύµελνο σο ηηο αθξαίεο ζπλέπεηέο ηνπ, 

έλαο ηέηνηνο ζπιινγηζµόο παξάγεη ηνλ ξαηζηζµό, δειαδή ηελ πην αθξαία µνξθή ηεο 

μελνθνβίαο. Φπζηθά, όπνηνο είλαη μελόθνβνο θηλείηαη πάληνηε ζε έλα γεληθό επίπεδν, 

ζηηγµαηίδνληαο µηαλ νιόθιεξε θνηλόηεηα, έζησ θαη αλ ζε πξνζσπηθό επίπεδν, ζα έρεη 

έλαλ άξαβα, ζελεγαιέδν ή ξνπµάλν θίιν, γηα λα ηνλ επηδεηθλύεη απνξξίπηνληαο θάζε 

θαηεγνξία γηα μελνθνβία ελαληίνλ ηνπ ίδηνπ. 

Η αύμεζε ηεο μελνθνβίαο είλαη µηα αλεζπρεηηθή έλδεημε γηα ηελ θνηλσλία µαο. 

Βέβαηα, αλ εμεηάζνπµε ην δήηεµα ζε µηαλ ηζηνξηθή πξννπηηθή, νθείινπµε λα 



 

 

 

αλαγλσξίζνπµε όηη ε ηζηνξία ηνπ θόζµνπ θπξηαξρήζεθε ζπρλά από ηελ απόξξηςε 

ησλ άιισλ, ησλ «βαξβάξσλ», ησλ δηαθνξεηηθώλ. 

Γηα λα θαηαλνήζνπµε ηηο αηηίεο απηήο ηεο εμέιημεο, πξέπεη λα πάξνπµε ππόςε µαο 

όηη δνύµε ζε µηα θνηλσλία πην αλνηρηή θαη πην θηλεηηθή, ζηελ νπνία επαθέο αλάµεζα 

ζε δηαθνξεηηθνύο πιεζπζµνύο είλαη πην εύθνιεο θαη απμάλνληαη δηαξθώο. Είλαη µηα 

θαηάζηαζε πνπ παξάγεη αληηθαηηθέο ζπλέπεηεο. Πιάη ζην άλνηγµα θαη ζηε 

δηαζεζηµόηεηα εθδειώλεηαη θαη ε επίηαζε ηεο αλεζπρίαο, πνπ ηξνθνδνηεί ηελ 

απόξξηςε ησλ άιισλ. Όηαλ όµσο αληηµεησπίδεηαη ερζξηθά θαη απνξξίπηεηαη µηα 

νιόθιεξε θνηλόηεηα, θαηαιήγεη λα αλαδηπιώλεηαη ζηνλ εαπηό ηεο θαη λα βπζίδεηαη 

ζηε µλεζηθαθία. Η πηώζε ζηνλ θνηλνηηζµό θαη ε μελνθνβία δηαπιέθνληαη ζηελά. 

Η μελνθνβία, βέβαηα, γελληέηαη θαη από µηα θξίζε ηαπηόηεηαο, αιιά δελ 

εληζρύνπµε ηελ ηαπηόηεηά µαο, θαηαπνιεµώληαο όπνηνλ είλαη δηαθνξεηηθόο. 

Αληίζεηα, ε επίγλσζε ηεο ηαπηόηεηάο µαο µεγαιώλεη µέζα από ην δηάινγν µε ηνλ 

άιινλ πνπ δηαθέξεη από µαο. ε θάζε πεξίπησζε, είλαη αιήζεηα όηη ε μελνθνβία 

γελληέηαη, όηαλ µηα ηαπηόηεηα αηζζάλεηαη όηη θηλδπλεύεη από απεηιέο πνπ δελ είλαη 

άµεζα αλαγλσξίζηµεο. Η παγθνζµηνπνίεζε, εθηόο ηνπ όηη ζέηεη ππό αµθηζβήηεζε ηελ 

ηαπηόηεηά µαο, απεηιεί θαη ηελ ηθαλόηεηά µαο γηα δξάζε. Όιν θαη πην ζπρλά 

αηζζαλόµαζηε αλήµπνξνη θαη αλίζρπξνη. ε νξηζµέλεο θαηαζηάζεηο, όπσο έρεη 

ππνγξαµµίζεη ν θνηλσληνιόγνο Αιέλ Εξελµπέξγθ, βξηζθόµαζηε µπξνζηά ζε µηα 

αιεζηλή θαηάξξεπζε ηνπ εγώ. Σόηε γίλεηαη εύθνιν λα θνξηώζνπµε ηελ επζύλε γη΄ 

απηή ηελ θαηάζηαζε ζε θάπνηνλ άιινλ, ν νπνίνο είλαη αλαγλσξίζηµνο από ην έλα ή ην 

άιιν εηδηθό ηνπ γλώξηζµα. Η αόξηζηε θαη αζύιιεπηε απεηιή µπνξεί έηζη λα 

εληνπηζηεί θαη επνµέλσο µπνξεί λα απνθξνπζηεί πην εύθνια. Είλαη ε δπλαµηθή ηνπ 

απνδηνπνµπαίνπ ηξάγνπ. 

Φπζηθά, ε αζθάιεηα είλαη δηθαίσµα όισλ, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη εγγπεµέλν, 

ηδίσο ζην πην αδύλαµν ηµήµα ηνπ πιεζπζµνύ. ∆ελ πξέπεη, σζηόζν, λα πέθηνπµε ζηε 

δεµαγσγία, θαζηζηώληαο ππεύζπλεο γηα ηηο δπζθνιίεο µαο νιόθιεξεο νµάδεο 

αλζξώπσλ. Υξεηάδεηαη λα πξνζπαζνύµε λα επεμεξγαδόµαζηε πνιηηηθέο ηθαλέο λα 

ζπλδπάδνπλ θηινμελία ησλ άιισλ θαη δηθαίσµα ζηελ αζθάιεηα». 

Ο ΑλένΤουρέν µιλάει ςτον Φάµπιο Γκαµπάρο, ανταποκριτή τησ ιταλικήσ «La 
Repubblica» ςτο Παρίςι. Ο γάλλοσ κοινωνιολόγοσ εξηγεί το φαινόµενο τησ ξενοφοβίασ ωσ 
αντίδραςη που αποκαλύπτει τισ αντιφάςεισ µιασ όλο και πιο κατακερµατισµένης και 
αναςφαλούσ κοινωνίασ. 

 
Ειαθξώο δηαζθεπαζµέλν άξζξν ηνπ Θαλάζε Γηαιθέηζε ζε ζπλέληεπμε ηνπ 

Αιέλ Σνπξέλ, enet ΕΛΕΤΘΕΡΟΣΤΠΘΑ, 5-7-2009) 



 

 

 
 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΘ 

 

Α.1. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ άξζξνπ πνπ ζαο δόζεθε «Ζοφµε ςε µια 
κοινωνία… και δικαίωµα ςτην αςφάλεια». (100-120 ιέμεηο). 

 

Β.1. Να βξείηε ηε δοµή θαη δφο τρόπουσ ανάπτυξησ ηεο ηέηαξηεο παξαγξάθνπ ηνπ 

θεηµέλνπ «Με αυτόν τον τρόπο… εναντίον του ιδίου». Να δηθαηνινγήζεηε ηελ 
απάληεζή ζαο. 

             

             

Β.2. «Η παρουςία τουσ απειλεί την καθαρότητα µιασ εξιδανικευµζνησ κοινότητασ»: 

λα ραξαθηεξίζεηε ην είδνο ηεο ζύληαμεο ζηελ παξαπάλσ πξόηαζε θαη λα ην 

µεηαηξέςεηε ζην αληίζεην είδνο . 

• Γηαηί ν ζπληάθηεο ηνπ θεηµέλνπ προτίµηςε ηελ παθητική ςφνταξη;   

• Πνηα αλλαγή παξαηεξείηε ζην νόηµα µεηά ηε µεηαηξνπή ηεο παζεηηθήο 
ζύληαμεο ζε ελεξγεηηθή; 

 

                Β.3.    Να γξάςεηε έλα ζπλώλπµν γηα θαζεµηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηµέλνπ: 

                          «απξόβιεπηεο, απαλζξσπνπνίεζε, θαηεγνξία, αλαδηπιώλεηαη, λα θνξηώζνπµε».  

 

                      Γ.       Η θαζεµεξηλή αξζξνγξαθία αλαδεηθλύεη ζπρλά ππνηηµεηηθέο θαη απαμησηηθέο                                                                             
αλαθνξέο γηα ηνπο µεηαλάζηεο θαη ηνπο πξόζθπγεο, νη νπνίνη ινγίδνληαη από 

κεξίδα ηνπ ειιεληθνύ ιανύ σο δηαθνξεηηθνί, πεξίεξγνη θαη μέλνη. ε άξζξν ζαο 

                          (350 – 450 ιέμεσλ) πνπ ζα δεµνζηεπηεί ζηε ζρνιηθή εθεµεξίδα, λα εμεηάζεηε  

                          α) ηνπο  παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζε έμαξζε ηεο μελνθνβίαο ζηηο ζύγρξνλεο,  

αλεπηπγµέλεο πνιηηηζµηθά θνηλσλίεο θαη β) λα πξνηείλεηε ηξόπνπο µε ηνπο νπνίνπο ην 
εθπαηδεπηηθό ζύζηεµα ζα µπνξνύζε λα ζπµβάιιεη ζηελ άµβιπλζε ηνπ θαηλνµέλνπ.



 

 

 


