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ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Μην πυροβολείτε τους μετανάστες!  

Αυτοί που ξέρουν το “μυστικό” πίσω από τον καθρέφτη, περνάνε στην άλλη όχθη, 

ενώ οι άλλοι, όσοι δεν έχουν ιδέα για το μυστικό των γραμμάτων, δεν βλέπουν στον 

κόσμο παρά μόνο τα δικά τους βαρετά πρόσωπα.  

Ορχάν Παμούκ, Το Μαύρο Βιβλίο  

 

Πολλά δεν μας αρέσουν γύρω μας αλλά συνήθως μας απωθεί  ό,τι είναι διαφορετικό 

από εμάς. Ενοχλούμαστε  όταν οι άνθρωποι γύρω μας κάνουν τα πράγματα με άλλο 

τρόπο και αγανακτούμε όταν δεν μας μοιάζουν. Η ομοιογένεια  μας επιτρέπει να 

εφησυχάζουμε :  οι επιλογές μας ήταν τελικά σωστές.  

 

 Μια νέα μόδα, ένα περίεργο  κούρεμα, μια διαφορετική μουσική ή μια ακραία άποψη 

μπορεί να μας φοβίσει. Ένα άτομο, όμως, που ανήκει σε άλλη εθνότητα μπορεί 

ακόμα και να μας τρομοκρατήσει ,  γιατί κάνει σχεδόν τα πάντα διαφορετικά: 

μιλάει μια άλλη γλώσσα, ίσως έχει άλλο χρώμα, οπωσδήποτ ε δεν έχει τρόπους και 

σίγουρα οι συνήθειές του βρωμούν περισσότερο κι από τα φαγητά του.  

 

 Δεν χρειάζεται να είναι «ξένος». Αν είναι Ρομά, μέλος εθνικής ή θρησκευτικής 

μειονότητας ή ομοφυλόφιλος είναι αρκετά διαφορετικός για να μας φοβίσει.  Η 

υπηκοότητα δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο όσο η εικόνα. Αισθανόμαστε ασφαλείς 

μόνο απέναντι στον καθρέφτη μας.  

 

 Η μετανάστευση απλά οξύνει την κατάσταση, γιατί  δεν αποτελεί παρά αιτία για 

περισσότερο, επικεντρωμένο αλλά και ανεξέλεγκτο φόβο. Φοβόμαστε γενικά αλλά 

φοβόμαστε και ειδικά:  Οι μετανάστες αυξάνουν την ανεργία και την ανισότητα.  

Οι μετανάστες αυξάνουν την εγκληματικότητα.  

 Όμως, έχει αποδειχθεί από πλήθος έρευνες ότι τα δύο αυτά φαινόμενα 

παρουσιάζονται μόνο βραχυπρόθεσμα. Φυσικά οι εξαθλιωμένοι, χωρίς 

εναλλακτικές και χωρίς ελπίδα, παράνομοι μετανάστες είναι υποψήφιοι 

εγκληματίες όσο παραμένουν σ’ αυτή την κατάσταση. Αλλά παραμένουν για μικρό 



 

 

 

διάστημα καθώς θα βρουν σύντομα καλύτερους τρόπους να επιβιώσουν ή θα 

υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Κανείς δε ν φεύγει από την πατρίδα του 

για να ζήσει σε μια χώρα που του προσφέρει μόνο μια και μάλιστα άθλια επιλογή.  

 

 Οι μετανάστες αυξάνουν πάντα τον πλούτο μιας χώρας. Η εθνική οικονομία 

ωφελείται και οι περισσότεροι αυτόχθονες το ίδιο. Όμως, ένα πολυσυζητημένο  

θέμα είναι το εάν ωφελούνται και όσοι είναι μέλη των κατώτερων κοινωνικά και 

οικονομικά τάξεων και ιδιαίτερα οι ανειδίκευτοι εργάτες. Έχει αποδειχθεί με σειρά 

μελετών ότι μακροπρόθεσμα ωφελούνται και αυτοί. Πρόσφατα ο οικονομολόγος 

David Card, έδειξε ότι η μετανάστευση είχε αμελητέα επιρροή στην αύξηση της 

ανισότητας στις Η.Π.Α. σε μία περίοδο (2000 -2005) κατά την οποία εγκαταστάθηκαν 

στη χώρα 1,25 εκ. μετανάστες (πάνω από το ένα τρίτο ήταν παράνομοι).  

 

 Όμως, αυτοί οι φόβοι δεν είναι παρά συμπτώματα της ν όσου της μη ανοχής. Πριν 

δύο χρόνια, σε μια πολυσυζητημένη εργασία του ο κοινωνιολόγος Robert Putnam 

έδειξε ότι η εθνοτική ποικιλομορφία και η πολυπολιτισμικότητα που αυξάνεται σε 

όλες τις σύγχρονες κοινωνίες υπονομεύουν την κοινωνική αλληλεγγύη 

βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. «Όσο περισσότερο διαφορετικοί είναι οι 

άνθρωποι γύρω μας, τόσο λιγότερο τους εμπιστευόμαστε». Ακόμα  χειρότερα: «Όσο 

μεγαλύτερη η διαφορετικότητα γύρω μας, τόσο λιγότερο εμπιστευόμαστε ακόμα κι 

αυτούς που μοιάζουν μ’ εμάς». Σαν την χελ ώνα κλεινόμαστε στο καβούκι μας.  

 

 Αυτή η κοινωνική μοναξιά μπορεί να θεραπευθεί (σύμφωνα με τον Putnam) μόνο 

εφόσον προσπαθήσουμε ειλικρινώς να δημιουργήσουμε «κοινές ταυτότητες» στις 

κοινότητες, στα σχολεία, στον αθλητισμό. Η συνάφεια με τον «άλλον» θα μ ας 

αποκαλύψει ότι αυτός δεν είναι εξωγήινος, είναι άνθρωπος σαν κι εμάς. Μόνο εάν 

είμαστε τουλάχιστον ανεκτικοί στην διαφορά θα μπορέσουμε να νιώσουμε άνετα 

μαζί της.  

 

  Είναι απαραίτητα καλή η διαφορά; Ναι, είναι. Σύμφωνα με τον John Stuart Mill η 

ηθική δυσφορία που προκαλεί το ακραίο, το διαφορετικό, ακόμα και το «ανήθικο» 

είναι καλοδεχούμενη, θα πρέπει να την καλλιεργήσουμε και να την ενισχύσουμε 

καθώς οδηγεί στην πλέον χρήσιμη κοινωνικά αντιπαράθεση. Ο φιλόσοφος Jeremy 

Waldron την ονομάζει «ηθική σύγκρουση» που συμβάλει στην εμφάνιση νέων και 

καλύτερων ιδεών που μόνο ένα σοκ στις καθιερωμένες ιδέες μπορεί να προκαλέσει.   

 

 Ο Άλλος είναι αυτός που θα σε βοηθήσει να περάσεις μέσα από τον καθρέφτη, 

στην άλλη όχθη. Θα σου είναι άγνωστη αλλά μπορεί να βρεις κ αι κάτι που θα σου 

αρέσει…  
Αριστείδης Ν.  Χατζής (Επίκουρος Καθηγητής Θεωρίας Δικαίου στο Τμήμα Μεθοδολογίας,  

Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών),   

 www.newstime.gr,  01/06/2012  

 

 

 



 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

Α.   Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου σε 100 -120 λέξεις.  

Μονάδες 25  

 

Β. 1.   «Αισθανόμαστε ασφαλείς μόνο απέναντι στον καθρέφτη μας.» Να 

σχολιάσετε την παραπάνω άποψη με τη μέθοδο της αιτιολόγησης σε μια 

παράγραφο 60-80 λέξεων.                                                                          

Μονάδες 12  

 

 B.2.   Να βρείτε μέσα στο κείμενο δύο παραδείγματα αναφορικής λειτουργίας της 

γλώσσας και δύο ποιητικής.                                                                       

Μονάδες 4  

  

B.3.   Να γράψετε ένα συνώνυμο  κι ένα αντώνυμο  για καθεμιά από τις παρακάτω 

λέξεις: απωθεί,  ενοχλούμαστε, ομοιογένεια, εφησυχάζουμε, τρομοκρατήσει,  

ασφαλείς.   

                                                                                                                   Μονάδες 12  

  

B.4.   Να σχολιάσετε τον τίτλο του κειμένου.                                              

Μονάδες 2  

 

Β.5.   ₍ ₍Οι μετανάστες αυξάνουν  πάντα τον πλούτο μιας χώρας.₎₎ :  Να αναγνωρίσετε 

τη σύνταξη και να την τρέψετε στην αντίθετή της.                                   

Μονάδες 3  

 

Β.6.   Να δώσετε τη σημασία των παρακάτω διαρθρωτικών λέξεων:  όμως, γιατί, 

ακόμα, αλλά                                                                                               

Μονάδες 2  

 

Γ.   Τελευταία γίνεται μεγάλη συζήτηση στα ΜΜΕ και στις κοινωνικές 

συναναστροφές σχετικά με την ύπαρξη μεγάλου αριθμού μεταναστών στη 

χώρα μας και με ρατσιστικές επιθέσεις που προκύπτουν από τη συμβίωσή 

τους με τους γηγενείς. Να γράψετε την ομιλία σας για τη Β ουλή των 

Εφήβων, αναλύοντας τα αίτια του ρατσισμού και στη συνέχεια τους 

τρόπους με τους οποίους θα επιτευχθεί μια ομαλή ένταξη των μεταναστών 

στην Ελλάδα. (500 -600 λέξεις)  

                Μονάδες 40  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!  


