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Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ  

 

 Η καταγγελία όλων των εκδηλώσεων ξενοφοβίας και ρατσισμού είναι 

στοιχειώδες καθήκον όλων μας. Και είναι ταυτόχρονα θλιβερό και εξαιρετικά 

επικίνδυνο το γεγονός ότι τα φαινόμενα αυτά τείνουν να πολλαπλασιάζονται στη 

χώρα μας.  

 

 Πέρα από την άμεση εμπειρία του καθένα μας, η ξενοφοβική έξαρση προκύπτει  

από άπειρες εικόνες, έρευνες και δημοσκοπήσεις. Σε μια εποχή αύξουσας 

αβεβαιότητας, ο ξένος, ο αλλοδαπός, ο αλλόθρησκος και ευρύτατα ο «άλλος» και 

ο διαφορετικός γίνονται οι προνομιακοί στόχοι φιλυποψίας, κοινω νικού  

αποκλεισμού, επιθετικότητας και συχνά βίας. Τα φαινόμενα αυτά είναι, 

δυστυχώς, παγκόσμια. Ακόμα και στο πλαίσιο της κατά τεκμήριο ανεκτικής και 

φιλελεύθερης Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δυσεξάλειπτη ενδημική ξενοφοβία 

εντείνεται. Οι ξένοι είναι οι δακτυλοδει κτούμενοι αποδιοπομπαίοι τράγοι που 

«φταίνε» για την ανεργία, τη φτώχεια και την εγκληματικότητα.  

 

 Μέχρι πρόσφατα, και σύμφωνα με όλα τα υφιστάμενα στοιχεία, η Ελλάδα ήταν 

ανάμεσα στις λιγότερο έκδηλα ξενόφοβες χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου. Σε 

αναλογίες υψηλότερες από ό,τι σε όλες τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, οι Έλληνες 

δήλωναν ότι ανέχονται τους ξένους και ότι επιθυμούν τη διεύρυνση της 

κοινωνικής  τους προστασίας. Όμως τα τελευταία πέντε χρόνια η τάση 

αναστρέφεται. Η παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων ξένων ερ γατών, νομίμων ή 

παράνομων, σε συνδυασμό με την κρίση στις διεθνείς σχέσεις της χώρας είχαν ως 

αποτέλεσμα τη βαθμιαία προσέγγιση των Ελλήνων προς τις διάχυτες ρατσιστικές 

νοοτροπίες που χαρακτηρίζουν τους εταίρους μας. Το πρόβλημα είναι 

σοβαρότατο. Εδώ όπως και αλλού η κοιμώμενη ύδρα του ρατσιστικού 

ολοκληρωτισμού ελλοχεύει:  διακυβεύεται όχι μόνο η κοινωνική ειρήνη αλλά και η 

καθολική συναίνεση γύρω από το απαραβίαστο των ανθρώπινων δικαιωμάτων.  

 

  Άλλο όμως ζήτημα είναι η αναγκαία επίγνωση της σοβαρότητας του 

προβλήματος του ρατσισμού και άλλο η κατευθυνόμενη χρησιμοποίηση του 

προβλήματος για την προώθηση άλλων στόχων. Όταν η παρισινή «Μonde»  σε 

πρόσφατο δημοσίευμά της εμφανίζει την Ελλάδα ως την κατ’ εξοχήν ρατσιστική 



 

 

 

χώρα της Ευρώπης, ξεχνώντας  τις δολοφονίες και τους εμπρησμούς στη γειτονική 

της Γερμανία, αντιπαρερχόμενη την κατακόρυφη άνοδο του ρατσιστικού κόμματος 

στην Αυστρία και κάνοντας υποκριτικότατη αφαίρεση από τον υστερικό ρατσισμό 

του «δικού» της μονόφθαλμου Λεπέν, δικαιούται κανείς να θέτε ι το  ερώτημα 

ποιον εξυπηρετεί ο επιλεκτικός και «ρατσιστικότατος» πόλεμος κατά του 

συγκεκριμένου ελληνικού ρατσισμού, ο οποίος είναι πάντως,  τουλάχιστον ακόμα, 

πολύ ηπιότερος και κατά τεκμήριον ευκολότερα αναστρέψιμος από εκείνον των 

πολιτισμένων εταίρων μας.  Το τέρας δεν μπορεί να καταπολεμηθεί όταν οι 

καταγγελίες είναι επιλεκτικές και αναφέρονται σε αδιάκριτα εθνικά σύνολα.  

 
Κ. Τσουκαλάς,  καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίο υ Αθηνών (Δημοσίευμα στην εφημ.  

Το Βήμα  25/12/1994)  

 

 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ  

 

1.  Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (περίπου 100 λέξεις)  

(Μονάδες 25)  

 

2.  Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α με τις συνώνυμές τους στη 

στήλη Β.  

 

Στήλη Α                      Στήλη Β  

1. έξαρση                     α. σκορπισμένη  

2. διάχυτη                    β. αύξηση  

3. επιρρεπείς               γ. ενεδρεύει  

4. ελλοχεύει                 δ. διακινδυνεύεται  

5. διακυβεύεται           ε. λεηλασίες  

6. δηώσεις                   στ. διαθέσιμοι  

7. συναίνεση                ζ. φανερά  

8. έκδηλα                     η. συγκατάνευση  

 

(Μονάδες 8)  

 

3.  Να δώσετε τα αντώνυμα των λέξεων:  

καθήκον, διεύρυνση, εμφανίζει, παρουσία  

(Μονάδες 8) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.  Να προσδιορίσετε το είδος των ονοματικών δευτερευουσών προτάσεων και να 

χαρακτηρίσετε τη συντακτική τους θέση. 

 

1.  Μετά τη συνεχή βροχόπτωση των τελευταίων ημερών φοβηθήκαμε μήπως αναβληθεί 

η προγραμματισμένη εκδρομή μας στο Πήλιο. 

2.  Κατά την επίσκεψή μας στο Αρχαιολογικό μουσείο της Θεσσαλονίκης ο διευθυντής του 

θέλησε να  μας δείξει ορισμένα καινούρια εκθέματα. 

3.  Δεν κατάλαβε κανείς από τους παρευρισκομένους πόσο δυνατά χτύπησε την πόρτα ο 

τελευταίος επισκέπτης. 

4.  Ακόμη και οι καθηγητές συμφώνησαν ανεπιφύλακτα σ' αυτό, ότι το σχολικό μας κτίριο 

χρειάζεται άμεσα την επισκευή του. 

5.  Όσοι μπόρεσαν να περάσουν το ποτάμι με τις βάρκες τους , έφτασαν γρηγορότερα στον 

προορισμό τους. 

(Μονάδες 5) 

5.  Στα παραδείγματα που ακολουθούν η λέξη γλώσσα χρησιμοποιείται με διαφορετική 

σημασία. Τι σημαίνει σε κάθε περίπτωση; 

• Να σου φτιάξει γλώσσα πλακί, να γλείφεις τα δάχτυλά σου! 

• Μου έβγαλε και γλώσσα από πάνω! 

• Τα όρια της γλώσσας μου είναι τα όρια του κόσμου μου. 

• Γλώσσα δε βάζει μέσα! Έγινε το κεφάλι μου καζάνι! 

(Μονάδες 4) 

 

Γ.  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ  

Κατά τον αρθρογράφο παρατηρείται στην εποχή μας, όπως τα συγκριτικά 

στοιχεία φανερώνουν, έξαρση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας σ’ όλες τις 

χώρες της Ευρώπης.  

Να αναφέρετε τους παράγοντες που συντελούν στην εμφάνιση του 

φαινομένου καθώς και τις συνέπειές του.  

(350 λέξεις)  

(Μονάδες 50 ) 

 

 

                                         KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


