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Σεβασµός των διαφορών…
Ζούµε τις συνέπειες της «αρνητικής» παγκοσµιοποίησης, γεγονός που καθιστά επιτακτική την
ανάγκη διαχείρισης των προκαταλήψεων.
Ο δρόµος καταπολέµησης της ρατσιστικής προκατάληψης είναι η εκπαίδευση που
προσανατολίζεται σε οικουµενικές αξίες και την εµπέδωση των δηµοκρατικών θεσµών.
Η δηµοκρατία εµπνέεται από οικουµενικές αρχές-ελευθερία, δικαιοσύνη, σεβασµό του άλλου,
ανεκτικότητα, µη βία- και είναι περιεκτική, «καθώς τείνει να εισάγει στην περιοχή της τους άλλους, που
βρίσκονται απ’ έξω, για να επεκτείνει και σ’ εκείνους τα οφέλη της, από τα οποία κυριότερο είναι ο
σεβασµός της θρησκείας» (N. Bobbio, Εγκώµιο της Πραότητας, Εκδόσεις Πατάκη, 2008).Για τη
δηµιουργία περιβάλλοντος κατανόησης του Άλλου απαιτείται η διαµόρφωση της κατάλληλης πολιτικής.
Οι πολιτικές για τους µετανάστες θα µπορούσαν να βασιστούν: α) στη σταδιακή αποδοχή τους από
τους κατοίκους της χώρας υποδοχής και τελικά στην αφοµοίωση, β) στο σεβασµό των διαφορών
(γλώσσα, έθιµα, τελετές) και γ) σε ενδιάµεσες προσεγγίσεις. Το ποια λύση θα επικρατήσει κάθε φορά
εξαρτάται από τις προκαταλήψεις των συγκρουόµενων υποκειµένων.
Η πατρίδα µας δεν είχε και δεν έχει ανάλογη πολιτική και δοκιµάζεται από τις ακρότητες που
συµβαίνουν τόσο από τους µετανάστες, όσο και από οργανωµένες εθνικές οµάδες που δεν θεωρούν αξίες
τη µη βία και την ανεκτικότητα. Για να είµαστε ειλικρινείς, οι ρατσιστικές συγκρούσεις είναι
αναπόφευκτες εκεί που έρχονται σε επαφή µέσω της µαζικής µετανάστευσης πληθυσµοί µε διαφορετικά
έθιµα, γλώσσα, παραδόσεις, θρησκεία. Η προκατάληψη φωλιάζει σε κάθε άνθρωπο.
Εδώ και αιώνες οι έλληνες έζησαν και µεγαλούργησαν ως µετανάστες, κρατώντας τις παραδόσεις
τους, την εθνική τους συνείδηση και τη θρησκευτική τους πίστη. Σήµερα ζουν ελεύθεροι σε µια λίαν
δηµοκρατική χώρα και κατά συνέπεια η στάση τους απέναντι στους µετανάστες πρέπει να είναι συµβατή
µε την ιστορία της και τους δηµοκρατικούς της θεσµούς.
Το χαµηλό πνευµατικό επίπεδο της πλειοψηφίας των µεταναστών, η αδυναµία στήριξής τους, ο
ανεπαρκής έλεγχός τους και η κρίση που µαστίζει τη χώρα επιτείνουν το µεταναστευτικό πρόβληµα και
το καθιστούν πληγή, παράπλευρη απώλεια της ελλειµµατικής ευρωπαϊκής πολιτικής.
Όπως ήταν αναµενόµενο, η χώρα καλείται να αντιµετωπίσει προβλήµατα που σχετίζονται µε χώρους
θρησκευτικής λατρείας των µεταναστών.
Οι αξίες στις οποίες βασίζεται µια δηµοκρατική πολιτεία, ο ορθολογικός χριστιανισµός (Kant) που
έχει ως θεµελιώδη αρχή «να σέβεσαι τον άνθρωπο ως προσωπικότητα» και τα ιδανικά που ενέπνευσαν
την ίδρυση των Ηνωµένων Εθνών µας υποχρεώνουν να σεβαστούµε τις διαφορές µε τους Άλλους.
Η αντιµετώπιση του θέµατος που σχετίζεται µε του χώρους λατρείας των Άλλων πρέπει να
αντιµετωπιστεί, αναζητώντας λύσεις που να καλύπτουν τις θρησκευτικές ανάγκες τους. Άλλωστε, η
πραότητα είναι η βασική αρετή που ταιριάζει στους χριστιανούς (Αγ. Ι. Χρυσόστοµος), δηλαδή «στο να
αφήνεις τον άλλο να είναι αυτό που είναι»…
*Ο Καθηγητής Χρήστος Β. Μασσαλάς είναι π. Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Πρόεδρος του
Ριζαρείου Ιδρύµατος
1. Να γίνει περίληψη του κειµένου 80 – 100 λέξεις (25)
2. ∆οµή και τρόπος ανάπτυξης της 3ης παραγράφου. (10)
3. Να βρείτε 2 σηµεία στα οποία ο συντάκτης κάνει επίκληση στην αυθεντία και να δικαιολογήσετε
της χρήση του συγκεκριµένου τρόπου πειθούς. (10)
4. Να δώσετε από µία συνώνυµη για κάθε υπογραµµισµένη λέξη (5)
5. «στο να αφήνεις τον άλλο να είναι αυτό που είναι»…Να αποδώσετε το νόηµα της φράσης σε 7090 λέξεις. (10)
6. Με αφορµή τα αυξηµένα κρούσµατα ρατσισµού και παραβίασης των δικαιωµάτων αρκετών
συνανθρώπων µας, να συντάξετε άρθρο στο οποίο θα πραγµατεύεστε τις αιτίες µη ανοχής της
διαφορετικότητας και να προτείνετε λύσεις τόσο για την αντιµετώπιση του ρατσισµού όσο και για
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. (60)

