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Πως γεννιέται η ξενοφοβία 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 
Α.ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
Το κείμενο αναφέρεται στα αίτια της ξενοφοβίας. Οι σύγχρονές κοινωνικές 
συνθήκες προκαλούν την ξενοφοβία, τον φόβο απέναντι σε όποιον διαφέρει σε 
όλους τους τομείς. Το γεγονός αυτό, δυσχεραίνει την συμβίωση με άλλα άτομα, 
καθώς θεωρείται ότι απειλούν το κοινωνικό σύνολο. Η αίσθηση της απειλής 
οδηγεί στον ρατσισμό που είναι η έσχατη μορφή της ξενοφοβίας. Αίτια 
εμφάνισης της αποτελεί και ο φόβος αλλοίωσης της εθνικής ταυτότητας, ενώ η 
απόρριψη καθετί διαφορετικού προβάλλεται ως ο τρόπος προστασίας της. 
Παρόλα αυτά δικαίωμα στην ασφάλεια έχουν όλοι γι’αυτό και οι φορείς 
αγωγής οφείλουν να το εξασφαλίζουν για όλους.   
 
 
Β1. Ο συγγραφέας στο κείμενο διατυπώνει την άποψη ότι η γνώση της εθνικής 
ταυτότητας κάθε λαού επιτυγχάνεται μέσα από τη συμβίωσή του με άτομα 
διαφορετικά. Πράγματι, η συναναστροφή με ανθρώπους που έχουν 
διαφορετική κουλτούρα, τρόπο ζωής και νοοτροπία συμβάλλει στην καλύτερη 
γνώση της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Τα άτομα μαθαίνουν  να εκτιμούν 
την πολιτιστική τους  και αναγνωρίζουν την συμβολή του πολιτισμού στο 
παγκόσμιο στερέωμα. Καλλιεργείται με αυτό τον τρόπο και μέσα από το διάλογο 
με τους ξένους και με τη γόνιμη ανταλλαγή στοιχείων η εθνική συνείδηση ενώ 
παράλληλα ενισχύεται και το αίσθημα της εθνικής ενότητας. Γίνεται αντιληπτό 
λοιπόν, ότι η καταπολέμηση του διαφορετικού δεν ενισχύει την επίγνωση της 
ταυτότητας αλλά την αποδυναμώνει.    
 
Β2. 
Α) Η παράγραφος αναπτύσσεται με αίτιο- αποτέλεσμα και ορισμό. 
Αίτια: οι συνθήκες της σύγχρονης κοινωνίας στην οποία ζούμε 
(παγκοσμιοποίηση, φυσικές καταστροφές, οικονομική κρίση, δυσκολίες της 
καθημερινής ζωής) προκαλούν την αίσθηση στο άτομο ότι δεν μπορεί πλέον να 
υπερασπιστεί τον εαυτό του και τον κάνει να νιώθει ανυπεράσπιστος 
εκφράζοντας ένα φόβο που εκδηλώνεται κυρίως στους ξένους, την 
ξενοφοβία(=αποτέλεσμα). 
 
-Ορισμός: 
 Οριστέα έννοια: ξενοφοβία(η έννοια που προσπαθεί να ορίσει) 
Γένος: φόβος(η ευρύτερη κατηγορία στην οποία εντάσσεται η ξενοφοβία) 
Ειδοποιός διαφορά: «φόβος για όποιον είναι διαφορετικός από εμάς…τρόπους 
ζωής»(αυτό που ξεχωρίζει την ξενοφοβία από τα υπόλοιπα είδη φόβου). 
 
 Β)  
Θ.Π: «Φυσικά…πληθυσμού». Εισάγει την κύρια ιδέα της παραγράφου ότι το 
αίσθημα της ασφάλειας είναι κοινό για όλους. 
Λεπτομέρειες: «Δεν πρέπει…ασφάλεια». Αναλύουν το θέμα της παραγράφου 
προτείνοντας τρόπους για την επίτευξη της ασφάλειας σε όλους. 
Κ.Π:Δεν υπάρχει 
 
Β3.ωστόσο:αντίθεση 
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Δηλαδή: επεξήγηση 
Βέβαια: επιβεβαίωση, βεβαιότητα 
Φυσικά: επιβεβαίωση, βεβαιότητα 
 
Β4.Η συλλογιστική πορεία της 1ης παραγράφου είναι παραγωγική γιατί από 
μια γενική θέση ότι ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία επικρατεί το αίσθημα 
της ανασφάλειας λόγω διαφόρων συνθηκών καταλήγει μέσα από την αναφορά 
ειδικών περιπτώσεων σε ένα ειδικότερο συμπέρασμα ότι η ξενοφοβία που 
είναι ένα φαινόμενο είναι συνέπεια των συνθηκών της σύγχρονης κοινωνίας. 
 
Β5. Άρθρο:  αφορμάται από επίκαιρο γεγονός την ξενοφοβία, αναφορική 
λειτουργία της γλώσσας κατά κύριο λόγο, χρήση γ’ ενικού και πληθυντικού 
προσώπου που δηλώνουν αντικειμενικότητα και απρόσωπη στάση καθώς και 
α΄πληθυντικού αφού ο αρθρογράφος αποτελεί μέλος της κοινωνίας που 
περιγράφει και αντιμετωπίζει και ο ίδιος  το κοινωνικό αυτό πρόβλημα. 
Χρησιμοποιεί την επίκλησης στη λογική με τεκμήρια παραδείγματα «Στο 
παρελθόν… βαρβαρότητα» προσπαθεί να αφυπνίσει να ενημερώσει και να 
πληροφορήσει το κοινό για την ξενοφοβία. 
 
Β6. «Την ξενοφοβία, βέβαια, γεννά μια κρίση ταυτότητας, αλλά δεν ενισχύεται η 
ταυτότητά μας (από εμάς) καταπολεμώντας όποιον είναι διαφορετικός.» 
 
Β7.  
Εκδηλώνεται: εκφράζεται, αναδεικνύεται, εκτίθεται, προβάλλεται, … 
Συνέπειες: αποτελέσματα, επακόλουθα, επιπτώσεις, παρενέργειες,… 
Επιδεικνύει: παρουσιάζει , προβάλλει, διαφημίζει,… 
Βαθμιαία: σταδιακά, κλιμακωτά, προοδευτικά,… 
Κατανοήσουμε: καταλάβουμε, αντιληφθούμε,… 
 
Β8. 
Συχνά: σπάνια, 
Ακαθόριστος: καθορισμένος, συγκεκριμένος, ειδικός,  
Απορρίπτοντας: αποδεχόμενος 
Μακρά: μικρή, σύντομη, βραχύχρονη, … 
Ανοιχτή: κλειστή,  
 

 

 


