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Πώς γεννιέται η ξενοφοβία 

1.Ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία αισθανόμαστε συχνά ότι απειλούμαστε. Η 

παγκοσμιοποίηση, οι φυσικές καταστροφές, η οικονομική κρίση, οι δυσκολίες 

της καθημερινής ζωής μάς δημιουργούν την αίσθηση ότι δεν τα καταφέρνουμε 

πλέον να αντιμετωπίσουμε απειλές που είναι συχνά απρόβλεπτες. 

Αισθανόμαστε ανυπεράσπιστοι και ανίκανοι να δράσουμε, και συνεπώς 

φοβόμαστε. Είναι ένας ακαθόριστος φόβος τον οποίο μεταφέρουμε κυρίως 

στους ξένους. Μέσα από την ξενοφοβία εκδηλώνεται ο φόβος για όποιον είναι 

διαφορετικός από μας όχι μόνο στη φυσική του μορφή, αλλά και στην 

κουλτούρα, τη θρησκεία ή τους τρόπους ζωής. 

2.Τα χαρακτηριστικά του άλλου, ωστόσο, είναι μόνον ένα πρόσχημα, για να 

μπορούμε να προβάλλουμε πάνω του τις δικές μας αγωνίες. Απορρίπτοντας τον 

άλλον για το ένα ή το ένα άλλο χαρακτηριστικό του, η ξενοφοβία θέτει σε κίνηση 

μια δυναμική η οποία φτάνει ακόμα και να αρνείται την ανθρωπιά του άλλου, 

χαρακτηρίζοντάς τον μη ανθρώπινο, επειδή είναι διαφορετικός από μας. Η 

απανθρωποποίηση του άλλου είναι μια από τις χειρότερες συνέπειες της 

ξενοφοβίας. Για τον ξενόφοβο γίνεται αδύνατο να ζήσει μαζί με τους άλλους. Η 

παρουσία τους απειλεί την καθαρότητα μιας εξιδανικευμένης κοινότητας, η 

οποία επομένως πρέπει και να προστατευτεί. Με αυτόν τον τρόπο γεννιέται ο 

απόλυτος ξένος, που γίνεται παγκόσμια απειλή απέναντι στην οποία πρέπει να 

αμυνθούμε.  

3.Ωθούμενος ως τις ακραίες συνέπειές του, ένας τέτοιος συλλογισμός γεννάει 

τον ρατσισμό, δηλαδή την πιο ακραία μορφή της ξενοφοβίας. Φυσικά, όποιος 

είναι ξενόφοβος κινείται πάντοτε σε ένα γενικό επίπεδο, στιγματίζοντας μιαν 

ολόκληρη κοινότητα, έστω και αν σε προσωπικό επίπεδο θα έχει έναν Άραβα, 

Σενεγαλέζο ή Ρουμάνο φίλο, για να τον επιδεικνύει απορρίπτοντας κάθε 

κατηγορία για ξενοφοβία εναντίον του ιδίου.Η αύξηση της ξενοφοβίας είναι μια 

ανησυχητική ένδειξη για την κοινωνία μας. Στο παρελθόν υπήρξαν πολύ 

χειρότερες καταστάσεις από τις σημερινές, όπως, για παράδειγμα, εκείνες που 

γεννήθηκαν από τη μεταχείριση των δούλων και από την αποικιοκρατία. Σήμερα 

ωστόσο, έπειτα από μια μακρά περίοδο κατά την οποία η ξενοφοβία φαινόταν 

βαθμιαία να υποχωρεί,  φαίνεται ότι επιστρέφει και μας γυρίζει πίσω στη 

βαρβαρότητα. 

4.Η ξενοφοβία, βέβαια, γεννιέται και από μια κρίση ταυτότητας, αλλά δεν 

ενισχύουμε την ταυτότητά μας καταπολεμώντας όποιον είναι διαφορετικός. 

Αντίθετα, η επίγνωση της ταυτότητάς μας μεγαλώνει μέσα από το 

διάλογο με τον άλλον που διαφέρει από μας. Σε κάθε περίπτωση, είναι 

αλήθεια ότι η ξενοφοβία γεννιέται όταν μια ταυτότητα αισθάνεται ότι 

κινδυνεύει από απειλές που δεν είναι άμεσα αναγνωρίσιμες. Τότε γίνεται εύκολο 



Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ   ΓΛΩΣΣΑ 
 

να φορτώσουμε την ευθύνη γι' αυτή την κατάσταση σε κάποιον άλλον, ο οποίος 

είναι αναγνωρίσιμος από το ένα ή το άλλο ειδικό του γνώρισμα. Η αόριστη και 

ασύλληπτη απειλή μπορεί έτσι να εντοπιστεί και επομένως μπορεί να 

αποκρουστεί πιο εύκολα. Είναι η δυναμική του αποδιοπομπαίου τράγου. 

5.Φυσικά, η ασφάλεια είναι δικαίωμα όλων, το οποίο πρέπει να είναι εγγυημένο, 

ιδίως στο πιο αδύναμο τμήμα του πληθυσμού. Δεν πρέπει, ωστόσο, να πέφτουμε 

στη δημαγωγία, καθιστώντας υπεύθυνες για τις δυσκολίες μας ολόκληρες 

ομάδες ανθρώπων. Χρειάζεται να συνεχίζουμε να το επαναλαμβάνουμε και να 

προσπαθούμε να επεξεργαζόμαστε πολιτικές ικανές να συνδυάζουν φιλοξενία 

των άλλων και δικαίωμα στην ασφάλεια. 

 Θανάσης Γιαλκέτσης, εφημερίδα «Ελευθεροτυπία»  5 Ιουλίου 2009(διασκευή) 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

Α. Να αποδώστε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου σε 100-120  λέξεις 
χωρίς δικά σας σχόλια.                                                                                                                                      

Β1. «Αντίθετα, η επίγνωση της ταυτότητάς μας μεγαλώνει μέσα από το 
διάλογο με τον άλλον που διαφέρει από μας.» Να αναπτύξετε την παραπάνω 
περίοδο σε μια παράγραφο 80-100 λέξεων. 

Β2.  Α)Να γράψετε έναν τρόπο ανάπτυξης για την 1η παράγραφο του  κειμένου.  

Β)Ποια είναι η δομή της 5ης παραγράφου; 

Β3. Τι δηλώνουν οι ακόλουθες διαρθρωτικές λέξεις: ωστόσο, δηλαδή, βέβαια, 
φυσικά. 

Β4. Ποια συλλογιστική πορεία ακολουθεί ο συγγραφέας στην 1η παράγραφο; 

Β5.Να εντοπίσετε σε ποιο γραμματειακό είδος ανήκει το κείμενο και να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Β6. Να μετατρέψετε την παρακάτω περίοδο από ενεργητική σύνταξη σε 
παθητική και το αντίστροφο «Η ξενοφοβία, βέβαια, γεννιέται και από μια κρίση 
ταυτότητας, αλλά δεν ενισχύουμε την ταυτότητά μας καταπολεμώντας όποιον 
είναι διαφορετικός». 

Β7. Να γράψετε από μία συνώνυμη για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:                

Εκδηλώνεται ,συνέπειες, επιδεικνύει, βαθμιαία, κατανοήσουμε. 

Β8. Να γράψετε από μια   αντώνυμη  για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:               

Συχνά, ακαθόριστος, απορρίπτοντας, μακρά, ανοιχτή. 

 


