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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η εργασία μας <<Ο Ρατσισμός του χθες και του σήμερα>> εντάσσεται στον 
κύκλο <<Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες>> και συμβάλει στην 
εξοικείωση με έννοιες : στερεότυπα, προκαταλήψεις, ρατσισμός, κοινωνικός 
ρατσισμός και εθνικισμός.  

Στόχος μας είναι να πληροφορήσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους 
συνανθρώπους μας έτσι ώστε να αναπτύξουν σχέσεις ισότιμης συνεργασίας 
και να ενεργοποιηθεί ο σεβασμός προς την διαφορετικότητα. Η επιστημονική 
κοινότητα αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει ανωτερότητα και κατωτερότητα που 
να συνδέει τις « φυλές» και μας οδηγεί στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και 
στην αντίληψη ότι η ένταξή τους στη σύγχρονη δημοκρατική και 
πλουραλιστική κοινωνία προϋποθέτει σεβασμό των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων. Η φτώχεια, η πείνα, η ανεργία, η μόλυνση του περιβάλλοντος, 
τα ναρκωτικά,  το AIDS, ο φυλετικός και ο κοινωνικός ρατσισμός, ο σεξισμός 
είναι μερικά από τα κοινωνικά προβλήματα που μας απασχολούν καθημερινά, 
επιλέγοντας τον ρατσισμό ως το πιο σημαντικό και επίκαιρο ζήτημα με το 
οποίο ασχοληθήκαμε διεξοδικά.    
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ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ – ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ - ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

Το στερεότυπο είναι μια απλουστευμένη ή/και τυποποιημένη αντίληψη ή μια 
εικόνα, που συχνά κατέχουν από κοινού οι άνθρωποι για μια άλλη ομάδα.  Τα 
στερεότυπα μπορούν να είναι θετικά ή αρνητικά και είναι χαρακτηριστικές 
γενικεύσεις βασισμένες στην ελάχιστη ή περιορισμένη γνώση για μια ομάδα 
ανθρώπων.  Τέτοιες υπεραπλουστευμένες αντιλήψεις, απόψεις, ή εικόνες, 
είναι βασισμένες στην υπόθεση ότι υπάρχουν κοινές ιδιότητες και κοινά 
χαρακτηριστικά που τα μέλη της άλλης ομάδας έχουν.  Τα στερεότυπα είναι 
όχι μόνο ενάντια στα δικαιώματα των άλλων τους, αλλά και τους βλάπτουν με 
την ενθάρρυνση της προκατάληψης και της διάκρισης.  Η προκατάληψη δεν 
είναι μόνο μια δεδηλωμένη άποψη ή πεποίθηση, αλλά και μια τοποθέτηση που 
περιλαμβάνει συναισθήματα όπως η περιφρόνηση και η απέχθεια.  Η διάκριση 
εμφανίζεται όταν αντιμετωπίζεται ένα πρόσωπο λιγότερο ευνοϊκά έναντι 
κάποιου άλλου και η στάση αυτή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αλλιώς, παρά 
μόνο ως ένα άμεσο αποτέλεσμα της προκατάληψής. 

Ιστορικά, οι άνθρωποι με αναπηρίες έχουν γίνει αντικείμενα στερεοτύπων με 
πολλούς διαφορετικούς τρόπους.  Μερικά από τα στερεότυπα που 
χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν τους ανθρώπους με αναπηρίες είναι 
ακόμη ισχυρά στο μυαλό του κοινού σήμερα.  Οι ελλιπείς πληροφορίες, οι 
μπερδεμένες αντιλήψεις, η απομόνωση και ο διαχωρισμός έχουν διαιωνίσει 
πολλά από αυτά τα στερεότυπα. Η εξέταση ενός προσώπου με αναπηρίες ή 
ομάδες ατόμων με αναπηρίες σύμφωνα με τα στερεότυπα περιορίζει το τι 
αναμένουμε και το πώς αποκρινόμαστε σε αυτούς. 

Μερικά στερεότυπα ενός ατόμου με αναπηρίες το απεικονίζουν ως: 
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• αξιολύπητο και παθητικό 
• απαίσιο ή κακό 
• τραγικό αλλά γενναίο 
• κωμικό/η γελοίο 
• επιθετικό 
• φόρτωμα και περιθωριακό 
• μη-σεξουαλικό 
• ανίκανο πλήρως στην καθημερινή ζωή 

Υπέρβαση της προκατάληψης 

Οι εκπαιδευτικές κοινότητες παρέχουν μια σημαντική ευκαιρία να 
προκαλέσουν αυτές τις αρνητικές αντιλήψεις σε θεσμικό επίπεδο και να 
αναπτύξουν έναν πολιτισμό που να συμπεριλαμβάνει, να αναγνωρίζει και να 
εκτιμά την ποικιλομορφία. 

Τα άτομα με αναπηρίες είναι τόσο διαφορετικά όσο και άτομα χωρίς 
αναπηρίες.  Η επικόλληση μιας ετικέτας όπως «τυφλός» ή «επιληπτικός» σε 
μια ομάδα ανθρώπων δεν σημαίνει ότι είναι όλοι οι ίδιοι. Είναι τόσο ίδιοι, όσο 
είναι  ίδιοι οι γαλανομάτηδες.  

Οι προκαταλήψεις δεν πρέπει να έχουν αντίκτυπο στη μάθηση ενός 
σπουδαστή και πρέπει να ρωτηθούν για την βοήθεια που απαιτείται για να 
μάθει. Θα πρέπει να ερωτηθούν εάν θέλουν να ενημερώσουν ή όχι τους 
συμφοιτητές τους για τις ανάγκες τους για να ρυθμίσουν την ανάλογη 
συμπεριφορά τους από την αρχή. 

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τις αντιλήψεις 
που σχηματίζουμε για τους άλλους είναι τα στερεότυπα. Πρόκειται για τις 
τυποποιημένες και απλουστευμένες θετικές ή αρνητικές σκέψεις που συχνά 
σχηματίζουμε για τους άλλους. Έτσι λοιπόν, όταν χρησιμοποιούμε ένα 
στερεότυπο, θεωρούμε ότι ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας κατέχει 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, επειδή θεωρούμε ότι ανήκει σε μία 
συγκεκριμένη ομάδα. Επομένως, οδηγούμαστε σε γενικεύσεις και βγάζουμε τα 
συμπεράσματά μας για έναν άνθρωπο που βλέπουμε με βάση πολυάριθμους 
παράγοντες όπως π.χ. το χρώμα του δέρματος, τον τρόπο ένδυσης, το 
θρήσκευμα, τα γκρίζα μαλλιά κ.ά. Αν επικοινωνήσουμε με αυτό το άτομο 
στηριζόμενοι στο στερεότυπο που έχουμε σχηματίσει, θα είμαστε 
προκατειλημμένοι απέναντί του και θα δημιουργήσουμε εμπόδια στην 
επικοινωνία. 
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Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πόσο επηρεάζεται η συμπεριφορά μας, όταν 
λειτουργούμε βάσει στερεοτύπων ή προκαταλήψεων, καθώς έχει ως συνέπεια 
την υπονόμευση της ικανότητάς μας να αναπτύξουμε και να συντηρήσουμε μία 
σχέση. Αν μπορέσουμε να αντιληφθούμε ποιες είναι οι νοοτροπίες μας και οι 
τύποι της συμπεριφοράς μας, θα μπορέσουμε αυτόματα να καταλάβουμε ότι 
και οι άλλοι άνθρωποι -ανεξαρτήτως των χαρακτηριστικών τους ή της φυλής 
στην οποία ανήκουν- μπορεί να νιώθουν ή να σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο, 
και τελικά να βελτιώσουμε τις πιθανότητες για αποτελεσματική και σωστή 
επικοινωνία. Κατά αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε να πούμε ή να κάνουμε 
πράγματα που προσβάλλουν τον άλλο και διαιωνίζουν απηρχαιωμένα 
ρατσιστικά και σεξιστικά στερεότυπα. 

Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις δεν περιορίζονται μόνο στις επαφές μας 
με τα μέλη άλλων φυλών, αλλά εμφανίζονται και απέναντι σε ανθρώπους που 
έχουν κάποια φανερή αναπηρία, καθώς σωματικά ακέραιοι άνθρωποι 
συμπεριφέρονται στα άτομα αυτά βασιζόμενοι στα στερεότυπα και τις 
προκαταλήψεις τους. 

Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις αντιλήψεις που έχουμε για τους άλλους; 

Παρόλο που τα στερεότυπα αλλάζουν δύσκολα, οι άνθρωποι τα διατηρούν 
ακόμη και όταν έρθουν αντιμέτωποι με αποδείξεις που τα ανατρέπουν. Αν 
λοιπόν κάποιος συναντήσει έναν αλλοδαπό μιας εθνικότητας για την οποία 
έχει ήδη δημιουργήσει ένα στερεότυπο και διαπιστώσει ότι τελικά δεν ισχύει 
τίποτα από όλα όσα νόμιζε ότι ήξερε για τα χαρακτηριστικά αυτού του ατόμου, 
είναι πιθανό να θεωρήσει ότι πρόκειται για εξαίρεση και να συνεχίσει να 
χρησιμοποιεί το στερεότυπό του κάθε φορά που θα συναντάει αλλοδαπούς 
της αντίστοιχης εθνικότητας. 

Ωστόσο, οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν να προχωρούν ένα βήμα πιο μακριά 
από τα στερεότυπα και να σχηματίσουν μία πιο ρεαλιστική εντύπωση για τους 
άλλους, αλλά και να αξιολογούν την ορθότητα των προσωπικών τους 
αντιλήψεων. Ορισμένες οδηγίες για να επιτευχθεί αυτή η θετική αλλαγή είναι 
οι παρακάτω: 

• Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών για το άτομο. 

Ο καλύτερος τρόπος για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με έναν 
άνθρωπο είναι η προσωπική επικοινωνία μαζί του. Μόνο μέσω της συζήτησης 
με τους άλλους ανθρώπους μπορούμε πραγματικά να τους μάθουμε, έτσι ώστε 
να μην λειτουργούμε βάσει των στερεοτύπων μας. 
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•  Αμφισβήτηση της ακρίβειας της εντύπωσης που έχουμε σχηματίσει για 
το άτομο. 

Πολλοί άνθρωποι επιμένουν σε μια αρνητική εντύπωση χωρίς να βασίζονται 
σε ακριβή στοιχεία ή στην πραγματικότητα, αλλά λόγω στερεοτύπων ή 
προκατάληψης απλά έχουν κάποια γενική εντύπωση και σύμφωνα με αυτήν 
συμπεριφέρονται. Είναι σημαντικό, κάθε άνθρωπος που σκέφτεται έτσι, να 
προσπαθεί να δεχθεί ότι μπορεί να κάνει και λάθος, οπότε και θα είναι 
«ανοιχτός» και χωρίς προκαταλήψεις για να γνωρίσει πραγματικά κάποιαν 
άλλον. 

• Αποδοχή της πραγματικότητας, ότι οι εντυπώσεις που σχηματίζουμε 
για τους ανθρώπους, θα πρέπει με τον καιρό να αλλάζουν. 

Η προσκόλληση σε απόψεις απηρχαιωμένες, ενώ είναι φανερό ότι αυτές δεν 
ισχύουν, δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στην επικοινωνία με τους άλλους 
ανθρώπους. Η παραδοχή από το άτομο ότι τελικά είναι λανθασμένες οι 
αντιλήψεις που είχε για καιρό σχηματίσει, είναι μια αρχή για την 
αποκατάσταση της επικοινωνίας και την απαλλαγή από διαιωνιζόμενες 
προκαταλήψεις. 

Τα παραπάνω μπορεί να βοηθήσουν στον επαναπροσδιορισμό κάποιων 
σκέψεων που μπορεί λανθασμένα να έχουμε σχηματίσει για κάποια άτομα 
βασιζόμενοι σε γενικευμένες αντιλήψεις που δε στηρίζονται στην 
πραγματικότητα. Μπορούν λοιπόν να συμβάλλουν στην αλλαγή αυτής της 
κατάστασης και στη δημιουργία αληθινών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, 
ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εμφάνισης και άλλων χαρακτηριστικών 

 

 

 

 

 

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

Ρατσισμός είναι η αντίληψη ότι οι άνθρωποι δεν είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους, 
αλλά διαχωρίζονται σε ανώτερους και κατώτερους, διακρινόμενοι είτε από το 
χρώμα του δέρματος, είτε από την εθνικότητα, είτε από τη θρησκεία κλπ.[1] 
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Το πιο συνηθισμένο είδος ρατσισμού, και αυτό που έχει δώσει την αρχική 
ονομασία στην λέξη, ιταλ. ("ράτσα") razza = φυλή), είναι ο φυλετικός 
ρατσισμός. 

Η προέλευση της λέξης 

Ο όρος χρησιμοποιείται διεθνώς αλλά επειδή θεωρείται ιδιαίτερα 
βεβαρημένος από τη σύνδεσή του με τον ναζισμό (ουσιαστικά κανείς 
άνθρωπος και καμία θεωρία δεν αναγνωρίζουν στους εαυτούς τους 
ρατσιστικές προθέσεις), τις τελευταίες δεκαετίες χρησιμοποιούνται συχνά 
στην ελληνική γλώσσα και οι όροι φυλετικές διακρίσεις ή προκαταλήψεις, για 
να δηλώσουν την ίδια αντίληψη, όροι που απλώς αποτελούν ελληνική απόδοση 
του λατινογενούς όρου (πρβλ. αγγλ. race= φυλή). 

 

 

Αιτία του ρατσισμού είναι συνήθως ένα μίγμα υπεροψίας και φόβου. ∆ηλαδή, 
από τη μια πλευρά αισθανόμαστε ότι η δική μας φυλή είναι ανώτερη - πιο 
καλλιεργημένη, πιο έξυπνη, πιο πολιτισμένη κτλ. - ενώ από την άλλη 
αισθανόμαστε ότι η άλλη φυλή με κάποιο τρόπο μας απειλεί: Είτε 
στρατιωτικά, είτε πολιτιστικά, είτε ακόμη και στο επίπεδο εξεύρεσης 
εργασίας. Το αποτέλεσμα, μέσα μας, είναι να βλέπουμε μια ολόκληρη ομάδα 
ανθρώπων με εχθρότητα και προκατάληψη. 

 Ο ρατσισμός ενέχει πάντοτε το στοιχείο της διαστρεβλωμένης όρασης. 
Στους μεν εαυτούς μας, βλέπουμε μόνο καλά, μόνο αρετές, μόνο μεγαλείο. Αν 
κατά σύμπτωση προσέξουμε κάποιο ελάττωμα, εύκολα το δικαιολογούμε. Στη 
δε αντίπαλη φυλή βλέπουμε μόνο πάθη, μόνο πονηρία, μόνο μικρότητα. Αν 
κατά σύμπτωση προσέξουμε κάποια καλοσύνη, εύκολα την ανάγουμε στην 
υστεροβουλία. 
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 Ο κάθε λαός βρίσκει τα δικά του προσχήματα όταν θέλει να στραφεί προς το 
ρατσισμό. Η ναζιστική Γερμανία είχε προφασιστεί τη γενετική καθαρότητα. Η 
Αγγλία της αποικιοκρατίας προφασίστηκε την πολιτιστική ανωτερότητα. Εμείς 
εδώ στην Ελλάδα, όταν έχουμε κρούσματα ρατσισμού, συνήθως αναζητούμε 
πρόσχημα στην εθνική μας καταγωγή, στην ελληνικότητά μας και στην ένδοξη 
ιστορία μας.     

Είναι βέβαια αλήθεια ότι οι αρχαίοι πρόγονοί μας συνεισέφεραν πολλά στoν 
πανανθρώπινο πολιτισμό, ίσως και περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο λαό 
της εποχής εκείνης. Το έκαναν όμως αυτό καλλιεργώντας τη δημοκρατία και 
το σεβασμό προς τον κάθε άνθρωπο, προς το ανθρώπινο πρόσωπο αυτό καθ’ 
εαυτό. Αν τώρα εμείς - εν ονόματι των αρχαίων - περιφρονούμε κάποιους εκ 
των συνανθρώπων μας, τότε το μόνο που κάνουμε είναι να φανερώνουμε ότι 
δεν είμαστε γνήσια παιδιά τους. 

 Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνούμε είναι ότι ο κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα 
από την παιδεία που έλαβε και από τον πολιτισμό στον οποίο ανατράφηκε, 
έχει μέσα του την ίδια φλόγα της ανθρώπινης φύσης που έχουμε κι εμείς: 
Έχει δηλαδή την ικανότητα να αγαπά, να δημιουργεί, να ζει σε κοινωνία, να 
σκέπτεται, να χαίρεται, να θαυμάζει. Ίσως σε κάποια εξωτερικά ιδιώματα ή 
σε κάποιες συνήθειες να διαφέρει από εμάς, αλλά αυτό θα έπρεπε να 
ξυπνούσε το ενδιαφέρον μας μάλλον - πώς να γνωριστούμε καλύτερα - παρά 
το φόβο, την κατάκριση, την περιφρόνηση.   

 Η καλύτερη ισορροπία όταν είμαστε αντιμέτωποι με ανθρώπους από άλλες 
φυλές, είναι να διατηρούμε μια υγιή στάση φιλοξενίας, όπου αποδεχόμαστε 
τον άλλο γι' αυτό που είναι, ενώ ταυτόχρονα σεβόμαστε και τον εαυτό μας γι' 
αυτό που είναι και γι' αυτό που έχει. Αν προσέξουμε στον άλλο άνθρωπο, 
στην άλλη φυλή, κάποια ελαττώματα, ας θυμηθούμε ότι έχουμε και εμείς, αν 
όχι τα ίδια, τουλάχιστον άλλα εξ' ίσου σοβαρά ελαττώματα. Αν αντιληφθούμε 
κάποια προτερήματα, ας μην αφήσουμε τον εαυτό μας να τα διαστρεβλώσει με 
σκέψεις του τύπου "Μπορεί αυτοί να είναι ευγενικοί αλλά είναι κατά βάθος 
ψυχροί, ενώ εμείς που όλοι μέρα βριζόμαστε κατά βάθος έχουμε καλή 
καρδιά". ∆ηλαδή, αν προσπαθούσαμε λίγο περισσότερο, αν είχαμε την διάθεση 
να μάθουμε, δε θα μπορούσαμε εμείς να γίνουμε και ευγενικοί και να έχουμε 
καλή καρδιά; Ο πραγματικά μεγάλος άνθρωπος, ο πραγματικά μεγάλος λαός, 
είναι αυτός που ξέρει να μαθαίνει από τα προτερήματα των άλλων ενώ 
ταυτόχρονα διατηρεί αλώβητη τη δική του ταυτότητα 
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Αρχή της θεωρίας 

Γενικά ο ρατσισμός θεωρείται κάτι περισσότερο από τη φυλετική 
προκατάληψη (race prejudice). Η τυπική θεωρία του σε σύγχρονες 
αναζητήσεις και σχετικές έρευνες, έχει τις ρίζες της στο πολυθρύλητο έργο 
του Ζοζέφ Αρτύρ ντε Γκομπινώ (Joseph Arthur De Gobineau): "Essai sur l' 
inégalité des races humaines" (∆οκίμιο επί της ανισότητας των ανθρωπίνων 
φυλών), που δημοσιεύτηκε το 1853 και κυριολεκτικά αποτέλεσε τη θεωρητική 
κάλυψη και "ευλογία" των αποικιοκρατών. Ο πλέον εξέχων σύγχρονος 
υποστηρικτής του δόγματος αυτού, κατά τον 20ό αιώνα, θεωρείται ο 
Βρετανός δημοσιολόγος (πολιτογραφήθηκε Γερμανός το 1916), Χιούστον 
Στιούαρτ Τσάμπερλεν (Houston Stewart Chamberlain). 

Μορφές και εκφράσεις 

Ο ρατσισμός δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Υπήρχε σε διάφορες μορφές και 
εκφράσεις στην συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπινων κοινωνιών, αλλά 
απλώς τους τελευταίους αιώνες απέκτησε και ιδεολογικό υπόβαθρο. Κατά τη 
διάρκεια της αποικιοκρατίας αρκετοί υπόδουλοι λαοί θεωρήθηκαν 
υπάνθρωποι και όχι μέλη του ανθρώπινου είδους, για να δικαιολογηθεί η 
εναντίον τους ευρεία καταστρατήγηση των διδαχών του χριστιανισμού, ακόμη 
και από εκπροσώπους της επίσημης εκκλησίας. Αντίστοιχα, αστήρικτα 
επιστημονικά ιδεολογήματα[2] έκαναν την εμφάνισή τους και για να 
δικαιολογηθεί η δουλεία των Αφροαμερικανών στις ΗΠΑ. 

10 
 



Η πολιτική των φυλετικών διακρίσεων (αφρικάανς apatheid= [φυλετικός] 
διαχωρισμός] και του συστηματικού διαχωρισμού της λευκής μειονότητας από 
τον υπόλοιπο- γηγενή, κυρίως, και όχι λευκό, γενικότερα- πληθυσμό, η οποία 
εφαρμόστηκε στη Νότια Αφρική. Η χρήση του όρου καθιερώθηκε στα τέλη 
της δεκαετίας του 1940, αλλά ήδη από το 1911 ο μαύρος πληθυσμός είχε δια 
νόμου χαμηλότερους μισθούς από τους λευκούς και απαγορευόταν να έχει 
ιδιοκτησία. 

Το τελευταίο κράτος με θεσμοθετημένες φυλετικές διακρίσεις ήταν η Νότια 
Αφρική, όπου το καθεστώς του απαρτχάιντ καταργήθηκε μόλις το 1991, 
ύστερα από χρόνια διεθνών πιέσεων και αγώνων των μαύρων με ηγέτη τον 
Νέλσον Μαντέλα. 

Στάσεις και συμπεριφορές 

Από την αντίληψη του ρατσισμού πηγάζουν στάσεις και συμπεριφορές 
απαξιωτικές και ενίοτε επιθετικές απέναντι στις θεωρητικά μειονεκτούσες 
ομάδες ανθρώπων. Αυτό αντανακλάται σε βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις 
και στερεότυπα και διαιωνίζει ιστορικές, κοινωνικές, οικονομικές και 
πολιτισμικές ανισότητες. Ο Ρατσισμός έχει τις ρίζες του στον εθνικισμό και 
στη θεώρηση ότι κάποιοι άνθρωποι είναι ανώτεροι άλλων, επειδή ανήκουν σε 
έναν συγκεκριμένο λαό ή μία συγκεκριμένη εθνική ομάδα. Συνήθως αποβλέπει 
στην εθνική καθαρότητα του λαού και υποστηρίζει το δικαίωμα της 
κυριαρχίας του επάνω στους άλλους. 

Σε αυτές τις απόψεις στηρίχθηκε ο Γερμανός Άλφρεντ Ρόζενμπεργκ, ο 
κύριος θεωρητικός του ναζισμού, για να δώσει ιδεολογικό υπόβαθρο τόσο στα 
εγκλήματα των Ναζί πριν και κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου πολέμου, 
κυρίως εναντίον των Εβραίων και των Τσιγγάνων, όσο και στον γερμανικό 
επεκτατισμό της εποχής. Ο αντισημιτισμός που διακατείχε τη ναζιστική 
Γερμανία και τους απανταχού υποστηρικτές της οδήγησε στο Ολοκαύτωμα με 
τη γενοκτονία περίπου έξι εκατομμυρίων Εβραίων[3] σε λιγότερο από μια 
δεκαετία. 
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Εκφάνσεις ρατσιστικής συμπεριφοράς 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηριστικές εκφάνσεις 
ρατσιστικής συμπεριφοράς είναι ο χλευασμός των κατώτερων ομάδων 
ανθρώπων, η άσκηση φυσικής ή ψυχολογικής βίας εναντίον των μελών τους 
και ο εκφοβισμός τους, η καταστροφή περιουσιακών στοιχείων, ο 
αποκλεισμός τους από τομείς της κοινωνικής ζωής, η ύπαρξη ανισοτήτων και 
διακρίσεων στην εκπαίδευση, στη δικαιοσύνη, στο σύστημα υγείας κλπ. 

• Ακραίες μορφές ρατσισμού είναι η γενοκτονία και οι επιχειρήσεις 
εθνικής εκκαθάρισης, όταν δηλαδή υποχρεώνονται τα μέλη της 
θεωρούμενης κατώτερης ομάδας να μετακινηθούν από τις εστίες τους 
για να επιτευχθεί η εθνική καθαρότητα του πληθυσμού μιας περιοχής. 

Μετά το Β ‘ Παγκόσμιο ξεκίνησαν οι πρώτες οργανωμένες προσπάθειες 
αντιμετώπισης του φαινομένου του ρατσισμού. Η διακήρυξη των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου από την ΟΗΕ (1948) θεσμοθέτησε την ισότητα μεταξύ όλων 
των ανθρώπων και αποτέλεσε τη συνέχεια των συνταγμάτων των 
περισσότερων δημοκρατικών κρατών, που περιλάμβαναν αντίστοιχες 
διατάξεις. Σταδιακά περιορίστηκε στο ελάχιστο η αποικιοκρατία, ενώ 
ξεκίνησαν συνεχείς αγώνες για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων 
του ανθρώπου οπουδήποτε καταστρατηγούνται. 

Σύγχρονος προσδιορισμός 

Σήμερα, η λέξη ρατσισμός χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις πράξεις μιας 
ομάδας ανθρώπων εναντίον μίας άλλης ομάδας. Έτσι, οι ρατσιστές 
υποστηρίζουν την διαφορετικότητα των φυλών. Επίσης, οι φυλετικοί 
ρατσιστές θεωρούν μία συγκεκριμένη ομοιογενή ομάδα ανθρώπων ως 
ανώτερη, π.χ. θεωρούν τους "λευκούς" ανθρώπους ανώτερους από τους 
"μαύρους". Ο ρατσισμός θεωρείται παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος 
του ανθρώπου στην ισότητα στους τομείς της εργασίας, της πολιτικής, της 
οικονομίας και άλλων παραγόντων της καθημερινότητας. 

Από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα ρατσισμού αποτελούν οι 
πεποιθήσεις του Αδόλφου Χίτλερ, ο οποίος πίστευε ότι η ξανθή Άρεια φυλή 
(άνθρωποι που κατάγονται από τη φυλή των Αρείων) έχει δικαίωμα να 
κυριαρχεί στον πλανήτη, εις βάρος όλων των άλλων. 

Σπουδαίοι αγωνιστές κατά του ρατσισμού, αναγνωρισμένοι παγκοσμίως, και 
μάλιστα χωρίς χρήση βίας, είναι οι βραβευμένοι με βραβείο Νόμπελ, Νέλσον 
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Μαντέλα που αγωνίσθηκε κατά του Απαρτχάιντ και ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ 
που αγωνίστηκε ενάντια των φυλετικών διακρίσεων στις ΗΠΑ. 

Επίσημη θέση επιστημών 

Τέτοιες πεποιθήσεις έχουν αποδειχτεί λανθασμένες από επιστημονική και 
ανθρωπολογική έρευνα, η οποία αποδεικνύει πώς όλοι οι άνθρωποι έχουν τον 
ίδιο πρόγονο, με αποτέλεσμα να έχουν τις ίδιες νοητικές και φυσιολογικές 
ικανότητες. 

Η έννοια του ρατσισμού προέρχεται από το race που σημαίνει φυλή και 
ουσιαστικά με την συγκεκριμένη έννοια αναφερόμαστε στο φαινόμενο εκείνο 
κατά το οποίο ένα άτομο, ομάδα ή κοινωνικό σύνολο εμφανίζει όχι μόνο 
φαινόμενα ξενοφοβίας αλλά παράλληλα έχει και ενεργητική δραστηριότητα 
απέναντι στους φορείς που τα εκφράζουν (ακόμα και αν έχει τη μορφή της 
σιωπηλής συναίνεσης). Με άλλα λόγια, ο ρατσισμός αποτελεί την έκφραση 
(ενεργητική δράση) όλων των ξενοφοβικών σκέψεων, απόψεων, τάσεων που 
έχει ένα άτομο, ομάδα ή ένα κοινωνικό σύνολο. Αν θελήσουμε να δώσουμε ένα 
παράδειγμα ρατσιστικής έκφρασης από μία ομάδα θα μπορούσαμε να 
αναφέρουμε τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που είχαν γίνει από τους γονείς 
και κηδεμόνες του σχολείου της Νέας Μηχανίωνας σχετικά με το ζήτημα της 
σημαίας. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα οι γονείς είχαν μια ενεργητική 
δραστηριότητα (συγκέντρωση έξω από το σχολείο και πικετοφορία) έναντι 
των νέων κοινωνικών προτύπων μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. 
Παράλληλα με όλα τα παραπάνω, ο ρατσισμός έχει άμεση αναφορά στο 
φαινόμενο της συλλογικής ευθύνης. Με άλλα λόγια ένα άτομο που εκφράζεται 
ρατσιστικά δεν θα αναφέρει μόνο ότι π.χ. τον έκλεψε ο τάδε αλλά παράλληλα 
θα κάνει αναφορά και στην ομάδα στην οποία ανήκει (οι Αλβανοί είναι 
κλέφτες κλπ). 
Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ως ένα ακόμα στοιχείο του ρατσισμού, την 
συγκριτική διάσταση μεταξύ των ομάδων (πολλές φορές εκφράζεται με 
λανθάνοντες-υπόγειους τρόπους). Με άλλα λόγια μία ομάδα που εκφράζεται 
ρατσιστικά αυτοχαρακτηρίζεται ως πλεονασματικά ανώτερη άλλης ή άλλων 
ομοειδών ομάδων. Ως παράδειγμα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την, 
ξεπερασμένη πλέον, άποψη περί ανωτερότητας της λευκής φυλής έναντι των 
υπολοίπων φυλών. 
Αν θελήσουμε, τώρα, να δώσουμε ένα πρόχειρο ορισμό του ρατσισμού θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το φαινόμενο κατά το οποίο μία ομάδα και 
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κάθε μέλος αυτής φέρεται να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (κατώτερα 
των υπολοίπων) απλά και μόνο γιατί ανήκουν σ' αυτή την ομάδα ενώ 
παράλληλα τυγχάνουν διακριτικής μεταχείρισης από άλλη ή άλλες ομοειδείς 
ομάδες γι΄ αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά τα οποία φέρονται να έχουν και 
οι οποίες με αυτό τον τρόπο επιθυμούν να προστατεύσουν την καθαρότητα 
των ανώτερων στοιχείων που αυτές διαθέτουν ή των προνομίων που 
απολαμβάνουν. 
Ο ρατσισμός δεν είναι ενιαίος αλλά αναλύεται σε πολλά είδη όπως: εθνικός - 
φυλετικός (είναι η παλιά έκφρασή του για αυτό άλλωστε έχει δώσει την 
αρχική ονομασία στη λέξη), προέλευσης, χρώματος, φύλου, θρησκευτικής 
ταυτότητας, οικονομικής επιφάνειας, πολιτικής - ιδεολογικής έκφρασης, 
σεξουαλικής επιλογής, ηλικίας, φυσικής ικανότητας (ΑμεΑ, οροθετικοί, 
ασθενείς ψυχικής υγείας κλπ). 
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ΑΙΤΙΑ-ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

 

ΑΙΤΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 

Πώς οδηγείται κάποιος στην υιοθέτηση ρατσιστικών αντιλήψεων; Υπάρχουν 
διάφορα λόγοι που οδηγούν στην εμφάνιση τέτοιου είδους ιδεών, οι οποίοι 
περιγράφονται στη συνέχεια. 

Οι οικονομικοί λόγοι αποτελούν μια από τις σημαντικότερες αιτίες. 
Συγκεκριμένα, ο οικονομικός ανταγωνισμός μεταξύ κοινωνικών ομάδων στη 
διεκδίκηση περιορισμένων θέσεων εργασίας οικονομικού οφέλους και αγαθών 
έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ρατσιστικών εκδηλώσεων. Για παράδειγμα, 
οι μετανάστες απειλούν τα οικονομικά συμφέροντα των μόνιμων κατοίκων 
μιας κοινωνίας, για αυτό εύκολα υιοθετούνται προκαταλήψεις εις βάρος τους. 
Επιπλέον, η οικονομική εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο 
‘’ηθικοποιείται’’ με την υποτίμηση του εκμεταλλευόμενου. Ενδεικτικά, οι 
λευκοί θεωρούσαν τους μαύρους κατώτερους, για να τους χρησιμοποιούν ως 
εργατικά έργα. Τέλος, φαίνεται ότι ο ρατσισμός υφίσταται σε κάθε σύγχρονη 
κοινωνία, και συνδέεται κάθε φορά με τις κατάλληλες οικονομικές και 
πολιτικές συνθήκες. 

Εξίσου βασικός λόγος εμφάνισης του ρατσισμού είναι η έλλειψη παιδείας. Η 
περιορισμένη γνώση, η αμάθεια και η ημιμάθεια , επηρεάζουν τη σωστή κρίση 
για τους άλλους. Πολύ εύκολα οι αμαθείς άνθρωποι χειραγωγούνται και 
εξαπατώνται από δόλιους ανθρώπους που αποσκοπούν στο συμφέρον τους. 
Ακόμα, η τάση των ανθρώπων για κατηγοριοποιήσεις  δεν διευκολύνουν την 
όξυνση των διαφορών των ομάδων. Συμπερασματικά, η έλλειψη ουσιαστικής 
ανθρωπιστικής παιδείας διευκολύνει προπαγανδιστικές κινήσεις και τη 
χειραγώγηση. 

Ακόμα ένα αίτιο ρατσισμού είναι οι προκαταλήψεις που δημιουργούνται από 
την οικογένεια καθώς και από το σχολείο. Μόνο λίγοι γονείς πιστεύουν ότι τα 
παιδιά των αλλοδαπών στην Ελλάδα θα πρέπει να πηγαίνουνε σε οποιοδήποτε 
ελληνικό σχολείο ενώ η πλειοψηφία των γονέων πιστεύει ότι θα πρέπει να 
πηγαίνουν μόνο σε ειδικά σχολεία που είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε να 
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υπάρχουν τμήματα με παιδιά αλλοδαπών. Υπάρχουν κάποιοι που τους ενοχλεί 
που το παιδί τους είναι στο ίδιο τμήμα μαζί με παιδιά αλλοδαπών. Υπάρχουν 
κάποιοι που τους ενοχλεί που το παιδί τους είναι στο ίδιο  τμήμα μαζί με 
παιδιά αλλοδαπών. Από την άλλη πλευρά ,η πλειοψηφία των καθηγητών 
πιστεύουν πως κάποιοι από αυτούς δεν είναι επαρκώς καταρτισμένοι για να 
διδάξουν τα παιδιά των αλλοδαπών ακόμα έχουν αντιληφθεί ότι γίνονται 
διακρίσεις εις βάρος αυτών των μαθητών. Επίσης αρκετοί είναι και αυτοί που 
πιστεύουν ότι τα παιδιά από ξένες χώρες θα πρέπει να πηγαίνουν σε 
πολυμορφικά σχολεία. Βλέποντας όλα αυτά τα παιδιά αρχίζουν να αντιδρούν 
ρατσιστικά απέναντι στους μαθητές τους που κατάγονται από την άλλη χώρα. 
Επιπρόσθετα, είναι τα εθνικιστικά αίτια όπου οι μικροί λαοί φοβούνται την 
αφομοίωση τους από τους μεγάλους και ισχυρούς και χρησιμοποιούν τον 
εθνικισμό τους ως ασπίδα διασφάλισης της ταυτότητας τους. 

Ένα σημαντικό αίτιο ρατσισμού είναι τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα 
μιας κοινωνίας όπως για παράδειγμα η βία, η εγκληματικότητα, η ανεργία 
δημιουργούν ένταση η οποία εκτονώνεται πάνω στους ξένους που γίνονται τα 
εξιλαστήρια θύματα. Πολλές μορφές κοινωνικού ρατσισμού οφείλονται σε 
οικονομικά συμφέροντα. Γι’ αυτό το λόγο καλλιεργείται ένα κλίμα εχθρικό 
εναντίον ατόμων ή ομάδων, με σκοπό να επιτευχθεί ο παραγκωνισμός τους 
από την κοινωνικά και οικονομική ζωή. ∆ιευρύνεται το χάσμα μεταξύ των 
πλουσίων και φτωχών. ∆ημιουργεί άθλιες συνθήκες διαβίωσης, και οδηγεί 
στην ανεργία και σε χαμηλό βιοτικό επίπεδο, ένα, μεγάλο τμήμα του 
πληθυσμού. Έτσι πολλοί ωθούνται στην εγκληματικότητα και τα ναρκωτικά. 
Οι άνθρωποι χωρίζονται σε τάξεις <<ισχυρών>> και <<αδυνάτων>>, 
<<ανωτέρων>> κι κατωτέρων ανθρώπων. Ακόμα, παράλληλα αίτια ρατσισμού 
μπορούν να θεωρηθούν ο βαθμός επιρροής των θρησκευτικών δοξασιών και 
η ηθική εξαχρείωση. Οι άνθρωποι υιοθετούν ρατσιστικές αντιλήψεις 
προκειμένου να εκμεταλλευτούν το συνάνθρωπό τους. Όπως για παράδειγμα 
δολοφονία μιας γυναίκας από την Αίγυπτο μόνο και μόνο για την καταγωγή 
της. Επίσης, στον ίδιο αιώνα, έχουμε την περίπτωση των Νάζι οι οποίοι 
εκμεταλλεύτηκαν την οικονομική χρεωκοπία της Γερμανίας, μετά τη ήττα της 
στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, και μετέτρεψαν σε ρατσιστικό ένα ολόκληρο 
έθνος με το ιδεολόγημα της Άρειας φυλής που το συνόδευε η φράση << blut 
und boden >> (αίμα και χώμα). Τέλος, θυμίζουμε το ρατσιστικό καθεστώς της 
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Αφρικής όπου μέχρι πρόσφατα οι μη λευκός πληθυσμός βρισκόταν στο 
περιθώριο, καθαρά για λόγους οικονομικής εκμετάλλευσης.  

Συχνά οι διαφορετικοί «άλλοι» χρησιμοποιούνται ως εξιλαστήρια θύματα. 
Συνήθως αυτό γίνεται, όταν κάποιες κοινωνικές ομάδες στρέφουν την 
επιθετικότητά του προς άλλες οι οποίες δεν έχουν σχέση με τα βαθύτερα 
αίτια της επιθετικότητας αυτής. Στους διαφορετικούς «άλλους» φορτώνουμε 
ασυνείδητα όλα τα δεινά της ζωής μας (όπως οι Εβραίοι της Παλαιάς 
∆ιαθήκης φόρτωσαν στον τράγο τις αμαρτίες τους και τον έδιωξαν στο 
δάσος). Μεταθέτουμε, δηλαδή, μέσω του μηχανισμού άμυνας, την ευθύνη για 
τη θέση μας, σε μια ομάδα που βρίσκεται σε δυσμενέστερη κατάσταση από τη 
δικιά μας και αυτό το κάνουμε λόγω των στερεοτύπων που μας εμποδίζουν να 
σκεφτούμε λογικά.  

Ακόμη υπάρχει διάκριση μεταξύ φυσικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Η 
διαστρωμάτωση βασίζεται σε κοινωνικές και όχι φυσικές ανισότητες. Είναι 
ανθρώπινη επινόηση/κατασκευή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν δυνατότητες 
αλλαγής.  

Ως αίτια μπορούν να αναφερθούν ακόμα οι εθνικιστικές τάσεις. Η έμφαση στο 
έθνος αδυνατίζει την έμφαση στην τάξη και την ταξική ταυτότητα. Η εθνική 
συνείδηση συγκρούεται με την ταξική. Ο εθνικισμός είναι ισχυρή πολιτική 
δύναμη, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό συνδέεται με τη λογική 
του συμφέροντος του «έθνους κράτους» με αποτέλεσμα πολλές φορές να 
επιτρέπεται μεγάλης η διεθνικής εμβέλειας (Α’ και Β’ παγκόσμιοι πόλεμοι). Τα 
θρησκευτικά και εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα θολώνουν ακόμα 
περισσότερο την εικόνα που φιλοτεχνεί η ταξική ανάλυση. Οι μαρξιστές του 
Μεσοπολέμου δεν ήταν σε θέση να αντιληφθούν την ουσιαστική έκφραση και 
ένταση του εθνικισμού ως έκφρασης του μιλιταρισμού, του κρατισμού, του 
ναζισμού και του φασισμού που προέκυψαν με το τέλος του Α’ Παγκοσμίου 
Πολέμου έχοντας απλώς αναλύσει τις ιδεολογίες του διπλού πρίσματος του 
ιμπεριαλισμού και του τριτοκοσμικού απελευθερωτικού κινήματος. 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Οι συνέπειες που μπορούν να υποθούν για τον ρατσισμό είναι ότι 
 παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ατομικές ελευθερίες που 
υποστήριξαν όλα τα φωτισμένα πνεύματα της ιστορίας. Με αυτόν τον τρόπο 
προσβάλλει την ανθρώπινη προσωπικότητα. Περιθωριοποιούνται άτομα και 
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ομάδες, με αποτέλεσμα να χάνει η κοινωνία ένα ιδιαίτερα σημαντικό και 
πολλές φορές ικανό δυναμικό, που θα μπορούσε να συμβάλλει στην ανάπτυξη 
και ευημερία. Επικρατεί αναξιοκρατία, κοινωνικές ανισότητες, διχόνοια, 
φαινόμενα που δυναμιτίζουν την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας (απώλεια 
κοινωνικής συνοχής, ομαλότητας).  Ξεσπούν συγκρούσεις, εκδηλώνονται 
ταραχές, κυριαρχεί η βία, που «πληγώνει» την έννοια και την αξία του 
πολιτισμένου ανθρώπου. ∆ιευρύνεται το χάσμα μεταξύ των πλουσίων και 
φτωχών. ∆ημιουργεί άθλιες συνθήκες διαβίωσης, και οδηγεί στην ανεργία και 
το χαμηλό βιοτικό επίπεδο, ένα, μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Έτσι πολλοί 
ωθούνται στην εγκληματικότητα και τα ναρκωτικά. Οι άνθρωποι χωρίζονται 
σε τάξεις «ισχυρών» και «αδυνάτων», «ανωτέρων» και κατωτέρων 
ανθρώπων. Συντελεί στην εκμετάλλευση και την υποδούλωση των ανθρώπων 
και των λαών. ∆ημιουργεί «χωριστή συμβίωση» (Απαρτχάιντ) των κατοίκων 
ενός κράτους. Ο ρατσισμός σήμερα εκδηλώνεται ποικιλοτρόπως και 
προσβάλει ανεπανόρθωτα σχεδόν σχέσεις ατόμων, ομάδων, λαών. 
Προκαλούνται φαινόμενα περιθωριοποίησης, άγονες αντιπαραθέσεις, και 
καταργούνται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Ευδοκιμούν ο πόλεμος 
αντί της ειρηνικής συνύπαρξης, η βία αντί της γαλήνης, η ξενοφοβία αντί της 
γόνιμης αλληλεπίδρασης των λαών. Ο ρατσισμός εγκυμονεί απρόβλεπτους 
κινδύνους για μια κοινωνία, για ένα έθνος, επειδή οι έντονες διακρίσεις 
μπορεί να οδηγήσουν σε εκμετάλλευση κοινωνικών ομάδων, σε διχασμό και 
αναταραχές. Κατά αυτόν τον τρόπο ο ρατσισμός μεταθέτει τις ευθύνες για την 
εκμετάλλευση και τις γνωστές συνέπειές της, τη φτώχεια, την ανεργία, το 
βιολογικό αφανισμό, τις ανταγωνιστικές ανθρώπινες σχέσεις, την ανισότητα, 
τη καταπάτηση των φυσικών δικαιωμάτων του  
ανθρώπου, από τους κύριους υπεύθυνους δηλαδή τις λίγες ισχυρές χώρες ή 
τις ολιγάριθμες ισχυρές κοινωνικές ομάδες, στα πιο ανίσχυρα θύματά τους, 
τις χώρες του τρίτου κόσμου, τις φυλετικές και εθνικές μειονότητες, τις 
οικονομικά και κοινωνικά περιθώριο-ποιημένες ομάδες. ∆εν είναι, μάλιστα 
σπάνιο το φαινόμενο άνθρωποι που υφίστανται το ρατσισμό να γίνονται 
εξιλαστήρια θύματα, όταν «προκύπτει η ανάγκη» να αποπροσανατολιστεί η 
κοινή γνώμη και να εκτονωθεί η δυσαρέσκεια της για άλλα ουσιώδη, υπαρκτά 
κοινωνικά προβλήματα. Χειρότερη βέβαια απ’ όλα αυτά είναι η προοπτική να 
ζήσουν οι άνθρωποι σε έναν κόσμο όπου κάποιοι από αυτούς θα νιώσουν το 
κοινωνικό ρατσισμό να στρέφεται εναντίον τους. Το πρόβλημα, συνεπώς, τους 
αφορά όλους άμεσα και πρέπει να συνειδητοποιήσουν τη σοβαρότητά του και 
να εναντιωθούν σθεναρά. 
 

Τρόποι αντιμετώπισης του ρατσισμού 

Ο ρατσισμός, παρόλη τη σκληρότητά του, μπορεί να αντιμετωπιστεί, αρκεί να 
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υπάρχει θέληση από μέρους μας.  

Αρχικά, σημαντικό ρόλο παίζει η παροχή κατάλληλης παιδείας, ώστε να 
αναπτύσσονται αισθήματα αλληλοσεβασμού με την ανθρωπιστική παιδεία. 
Απαραίτητη είναι η κριτική σκέψη, ώστε ο άνθρωπος να διαμορφώνει 
προσωπική γνώμη και να μην ετεροκαθορίζεται. Να απομακρύνεται από τα 
στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, να αμβλύνονται οι διαφορές με την 
ανάπτυξη διαλόγου. Η παιδεία είναι το αποτελεσματικό όπλο ενάντια στη 
μισαλλοδοξία. Μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τις διαφορές και να μη 
ξεχνάμε ποτέ τις τρομακτικές συνέπειες του ρατσισμού, ειδικά τη δουλεία, 
τις γενοκτονίες, τους εθνικούς πολέμους που διεξάγονται ή τις διακρίσεις.  

Συγκεκριμένα, ακολουθούνται εκπαιδευτικές πολιτικές με στόχο την 
καταπολέμηση του ρατσισμού. Ωστόσο, οι πολιτικές αυτές έχουν 
αποσπασματικό χαρακτήρα και κατά κανόνα περιορίζονται σε συγκεκριμένες 
ομάδες του μαθητικού πληθυσμού (π.χ. προγράμματα για αλλοδαπούς 
μετανάστες, παλιννοστούντες, μειονότητες, κλπ) και παρουσιάζουν 
περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Η κριτική που θα μπορούσε να γίνει σε 
αυτό το σημείο αφορά τις πολιτικές επιλογές που λανθάνουν σε αυτά τα 
προγράμματα, δηλαδή σε ποιους πληθυσμούς, με ποιες διαδικασίες και σε 
ποιους φορείς ανατίθεται η υλοποίησή τους. Επίσης η συμμετοχή και η 
εμπλοκή  των εκπαιδευτικών σ' αυτά τα προγράμματα είναι περιορισμένη. 
Κατά κανόνα, οι εκπαιδευτικοί απουσιάζουν από τη σύλληψη και το σχεδιασμό 
αυτών των πολιτικών και η συνδρομή τους περιορίζεται μόνο στο επίπεδο της 
υλοποίησης. Είναι επομένως σημαντικό να διαμορφώνονται οι εκπαιδευτικές 
πολιτικές σε αναλογία με την εμπειρία και τις αντιστάσεις των εκπαιδευτικών 
σε αυτά. 

Σίγουρα αναγκαία θεωρείται η ενεργοποίηση των πνευματικών ανθρώπων για 
την καλλιέργεια του ανθρωπιστικού πνεύματος και τις ιδέες της ισότητας των 
λαών. Τα εφόδια που διαθέτουν, οι αρχές και οι αξίες που διαμορφώνονται 
στο πρόσωπό τους λόγω της καλλιέργειας του πνεύματος είναι χρήσιμο να 
μεταλαμπαδευτούν στο κοινό. Μπορούμε να προσθέσουμε και την εφαρμογή 
των δημοκρατικών θεσμών, καθώς και τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, για τη διασφάλιση των οποίων ουσιαστικό ρόλο παίζει η κάθε 
πολιτεία και οι διεθνείς οργανισμοί. Ειδικότερα, χρειάζεται να μεριμνούν για 
την εδραίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να επιβάλλουν αυστηρές 
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ποινές σε όσους τα παραβιάζουν και να διαδίδουν με κάθε τρόπο τον σεβασμό 
στον άνθρωπο και τις αξίες του.  

Τέλος, καθένας ατομικά μπορεί να αρνηθεί τη μοιρολατρία. Βλέποντας τα 
εκατομμύρια θύματα στη διάρκεια της ιστορίας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο 
ρατσισμός είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου και δεν μπορούμε να κάνουμε 
τίποτα γι' αυτόν. Όμως, ο αγώνας ενάντιά του είναι αναγκαίος. Γιατί κάθε 
ανθρώπινο ον δικαιούται να ζήσει, όποιο κι αν είναι το χρώμα του δέρματός 
του ή η εθνικότητά του.  

Η ζωή μας με ανθρώπους διαφορετικούς είναι μια καθημερινή εμπειρία και 
είναι δύσκολη. Ίσως είναι ευκολότερο να τους απορρίψουμε, παρά να 
προσπαθήσουμε να τους καταλάβουμε. Ο αγώνας κατά του ρατσισμού είναι 
επομένως μια αντίσταση που χρειάζεται θάρρος και επιμονή. 
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Στοιχεία για την Ελληνική πραγματικότητα 
Ο Ρατσισμός ζει ανάμεσά μας, έχει ίσως περιορισθεί δεν έχει όμως 
εξαλειφθεί. Αυτό αποκαλύπτει μεγάλη έρευνα της Ελληνικής Επιτροπής 
Συνεργασίας με τη UNICEF που διενήργησε για λογαριασμό της η εταιρία 
ΚΑΠΑ RESEARCH. Μερικά από τα συμπεράσματα της έρευνας σε γονείς, 
εκπαιδευτικούς και μαθητές είναι τα εξής: 
 
ΓΟΝΕΙΣ 
-Το 51,7% δηλώνει ότι η παρουσία των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία 
τους προκαλεί ανησυχία και το 16,2% των γονιών δηλώνει ότι η παρουσία 
των ξένων τους ενοχλεί. Αδιάφορο εμφανίζεται το 17,1% ενώ μόνο ο ένας 
περίπου στους 10 γονείς (11,6%) δηλώνει ότι η νέα αυτή πολυπολιτισμική 
πραγματικότητα του φαίνεται ενδιαφέρουσα. 
-Ως φυσιολογικό γεγονός σχολιάζουν την παρουσία των παιδιών των 
μεταναστών στα σχολεία της χώρας μας το 42,6% των γονέων, ενώ ως 
θετικό γεγονός κρίνεται από το 11%. Αντίθετη άποψη εκφράζει το 42% των 
γονέων. Για το 34% η παρουσία των ξένων θεωρείται μάλλον αρνητικό 
γεγονός ενώ το 8% πιστεύει ότι η συνύπαρξη αυτή συνιστά απειλή. 
-Μόνο οι 4 στους 10 γονείς πιστεύουν ότι τα παιδιά των αλλοδαπών στην 
Ελλάδα θα πρέπει να μπορούν να γράφονται σε οποιοδήποτε ελληνικό 
σχολείο. Η πλειοψηφία των γονέων πιστεύει ότι θα πρέπει να γράφονται μόνο 
σε ειδικές τάξεις / τμήματα για αλλοδαπούς (29,2%) ή σε άλλα σχολεία που 
θα είναι ειδικά και μόνο για παιδιά αλλοδαπών. 
-Ο ένας στους δύο γονείς (50,5%) δηλώνει ότι θα τον ενοχλούσε εάν στο 
σχολείο που πηγαίνει το παιδί του φοιτούσε σημαντικός αριθμός αλλοδαπών 
μαθητών. Μάλλον δεν θα τους ενοχλούσε δηλώνει το 14,1%, ενώ σίγουρα δεν 
θα τον ενοχλούσε δηλώνει ο ένας στους τρεις (34,3%) 
 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ 
-Αυτοαξιολογώντας την εκπαιδευτική τους επάρκεια και δεξιότητες για τη 
διδασκαλία των αλλοδαπών μαθητών, οι εφτά στους δέκα δασκάλους και 
καθηγητές θεωρούν ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί δεν είναι επαρκώς 
καταρτισμένοι για να διδάξουν τα παιδιά των αλλοδαπών, γεγονός αρκετά 
σοβαρό εάν αναλογιστούμε την εκτίμησή τους, ότι αριθμός των αλλοδαπών 
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μαθητών θα αυξηθεί μέσα στην επόμενη πενταετία. 
-Το σχολείο, ένας από τους βασικούς χώρους κοινωνικοποίησης και 
διαμόρφωσης της προσωπικότητας των νεαρών ατόμων, εμφανίζεται σε 
πολλές περιπτώσεις να είναι ένας χώρος διακρίσεων. Ο ένας στους τρεις 
ερωτώμενους δασκάλους και καθηγητές απαντά ότι "από την εμπειρία του 
γίνονται διακρίσεις εις βάρος των αλλοδαπών μαθητών στα ελληνικά 
σχολεία". 
-Η συνήθης αντίδραση των εκπαιδευτικών όταν γίνονται μάρτυρες τέτοιων 
περιστατικών εκτιμάται πως είναι η επέμβαση υπέρ του θιγόμενου μαθητή 
(74%). 
-Μόνο το 38,1% των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι τα παιδιά των αλλοδαπών 
θα πρέπει να μπορούν να γράφονται σε οποιοδήποτε ελληνικό σχολείο. Η 
πλειοψηφία πιστεύει ότι θα πρέπει να γράφονται σε τάξεις ειδικές για 
αλλοδαπούς ή να γράφονται σε άλλο σχολείο ειδικό, για αλλοδαπούς. 
-Αν και οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν την παρουσία των παιδιών 
των αλλοδαπών στα σχολεία της χώρας ως φυσιολογικό γεγονός και το 11,1% 
ως θετικό γεγονός, εν τούτοις το 26,7% κρίνει την παρουσία αυτή ως 
αρνητικό γεγονός, ενώ το 3,3% τη θεωρεί απειλή. 
-Στην ερώτηση "θα σας ενοχλούσε ή όχι αν στο σχολείο που διδάσκετε 
φοιτούσε σημαντικός αριθμός αλλοδαπών παιδιών;", "όχι δεν θα με 
ενοχλούσε" απαντά το 67,9%. Ωστόσο τρεις στους δέκα εκπαιδευτικούς 
δηλώνουν ότι θα τους ενοχλούσε. 
 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ 
-Οι Έλληνες μαθητές εμφανίζονται ως η πιο ανοικτή και ανεκτική κοινωνική 
ομάδα στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, που εισάγουν οι 
αλλοδαποί συμμαθητές τους στις σχολικές κοινότητες. 
-Το 71,8% των μαθητών εκφράζει θετική γνώμη για τους αλλοδαπούς 
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συμμαθητές του. 
-Έξι στους δέκα (59,5%) δηλώνουν ότι δεν θα τους ενοχλούσε εάν στο 
σχολείο τους φοιτούσε σημαντικός αριθμός αλλοδαπών παιδιών, ενώ το 
55,1% δεν θα το ενοχλούσε η φοίτηση, στην ίδια τάξη, αλλοδαπών μαθητών. 
-Το 46,2% των μαθητών πιστεύει ότι τα παιδιά από άλλες χώρες θα πρέπει 
να μπορούν να γράφονται σε οποιοδήποτε ελληνικό σχολείο. Το 24,5% 
πιστεύει ότι θα πρέπει να γράφονται σε ειδικές τάξεις για αλλοδαπούς, και το 
20,6% ότι θα πρέπει να γράφονται σε ειδικό σχολείο μόνο για αλλοδαπούς. 
-Οι μαθητές των δημοτικών σχολείων είναι οι περισσότερο ανοιχτοί στη 
σχέση με τους αλλοδαπούς συμμαθητές τους, συγκριτικά με τους μαθητές 
των γυμνασίων και των λυκείων. 
Οι θετικές απαντήσεις των μαθητών των δημοτικών σχολείων ως προς την 
παρουσία των αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία και τις τάξεις, αλλά και την 
επιθυμία σύναψης στενότερων φιλικών δεσμών με τα παιδιά αυτά, 
συγκεντρώνουν ποσοστά μεγαλύτερα έως και κατά είκοσι ποσοστιαίες 
μονάδες συγκριτικά με τις αντίστοιχες απαντήσεις των μαθητών της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ενδεικτικά: 
-Θετική γνώμη για τους αλλοδαπούς μαθητές εκφράζει το 88% των μαθητών 
του δημοτικού. 
-Το 75,6% δηλώνει ότι έχει φίλο αλλοδαπό. 
-Το 86,8% δέχεται να μοιραστεί το θρανίο του με παιδί άλλης εθνικότητας. 
-Το 60% πιστεύει ότι τα παιδιά από άλλες χώρες θα πρέπει να μπορούν να 
γράφονται σε οποιοδήποτε ελληνικό σχολείο. 
Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων εμφανίζεται να επηρεάζει και το βαθμό 
ανεκτικότητας των παιδιών τους για τους αλλοδαπούς μαθητές. Μόρφωση και 
Ξενοφοβία παρουσιάζονται ως δύο μεγέθη αντιστρόφως ανάλογα. Κατά 
συνέπεια, τα παιδιά γονέων με ανώτερη / ανώτατη μόρφωση είναι 
χαρακτηριστικά πιο ανεκτικά στο "διαφορετικό" από τα παιδιά γονέων με 
στοιχειώδη μόρφωση. 
Τέλος, οι Έλληνες μαθητές θα διαφωνούσαν να σηκώνει την ελληνική σημαία, 
στις εθνικές γιορτές, αλλοδαπός συμμαθητής τους που αρίστευσε στο σχολείο 
του, σε ποσοστό 48,6% έναντι του 34,1% που θα συμφωνούσε. Εξαίρεση 
αποτελούν οι μαθητές του δημοτικού όπου στην πλειοψηφία τους θα 
επικροτούσαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο (52,1%). 
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Ο ρατσισμός δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Γενικά ο ρατσισμός θεωρείται κάτι 
περισσότερο από τη φυλετική προκατάληψη (race prejudice). Η τυπική 
θεωρία του σε σύγχρονες αναζητήσεις και σχετικές έρευνες, έχει τις ρίζες 
της στο πολυθρύλητο έργο του Ζοζέφ Αρτύρ ντε Γκομπινώ: "Essai sur l' 
inégalité des races humaines" (∆οκίμιο επί της ανισότητας των ανθρωπίνων 
φυλών), που δημοσιεύτηκε το 1853 και κυριολεκτικά αποτέλεσε τη θεωρητική 
κάλυψη και "ευλογία" των αποικιοκρατών.[Ο πλέον εξέχων σύγχρονος 
υποστηρικτής του δόγματος αυτού, κατά τον 20ο αιώνα, θεωρείται ο 
Βρετανός δημοσιολόγος Χιούστον Στιούαρτ Τσάμπερλεϊν] .Υπήρχε σε 
διάφορες μορφές και εκφράσεις στην συντριπτική πλειοψηφία των 
ανθρώπινων κοινωνιών, αλλά απλώς τους τελευταίους αιώνες απέκτησε και 
ιδεολογικό υπόβαθρο. Κατά τη διάρκεια της αποικιοκρατίας αρκετοί 
υπόδουλοι λαοί θεωρήθηκαν υπάνθρωποι και όχι μέλη του ανθρώπινου 
είδους, για να δικαιολογηθεί η εναντίον τους ευρεία καταστρατήγηση των 
διδαχών του χριστιανισμού, ακόμη και από εκπροσώπους της επίσημης 
εκκλησίας. Αντίστοιχα, αστήρικτα επιστημονικά ιδεολογήματα έκαναν την 
εμφάνισή τους και για να δικαιολογηθεί η δουλεία 
των Αφροαμερικανών στις ΗΠΑ .Κύρια πολιτική ρατσισμού είναι το 
απαρτχάιντ. Με την εφαρμογή του απαρτχάιντ, οι μη λευκοί αποκλείονται από 
την κυβέρνηση, τα βασικά τους δικαιώματα περιορίζονται και με την ψήφιση 
σωρείας ρατσιστικών νόμων, διασφαλίζεται ότι η εξουσία θα παραμείνει στα 
χέρια της λευκής μειοψηφίας (φαινόμενο που θεωρείται πλέον 
ανύπαρκτο).Είναι πολιτική των φυλετικών διακρίσεων και του συστηματικού 
διαχωρισμού της λευκής μειονότητας από τον υπόλοιπο- γηγενή, κυρίως, και 
όχι λευκό, γενικότερα- πληθυσμό, η οποία εφαρμόστηκε στη Νότια Αφρική. Η 
χρήση του όρου καθιερώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1940, αλλά ήδη από 
το 1911 ο μαύρος πληθυσμός είχε δια νόμου χαμηλότερους μισθούς από τους 
λευκούς και απαγορευόταν να έχει ιδιοκτησία .Το τελευταίο κράτος με 
θεσμοθετημένες φυλετικές διακρίσεις ήταν η Νότια Αφρική, όπου το 
καθεστώς του απαρτχάιντ καταργήθηκε μόλις το 1991, ύστερα από χρόνια 
διεθνών πιέσεων και αγώνων των μαύρων με ηγέτη τον Νέλσον Μαντέλα. 

 

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 

Νέλσον Μαντέλα 

∆ικηγόρος στο Γιοχάνεσμπουργκ, έγινε μέλος του Αφρικανικού Εθνικού 
Κογκρέσου ANC το 1944. Πήγε στο Γιοχάνεσμπουργκ επειδή οι γονείς του 
ήθελαν να τον παντρέψουν χωρίς να το θέλει αυτός. Για 20 χρόνια τέθηκε 
επικεφαλής στη μεγάλη εκστρατεία κατά της ρατσιστικής πολιτικής της 
κυβέρνησης της Νότιας Αφρικής. Ήταν ο πρώτος έγχρωμος, δημοκρατικά 
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εκλεγμένος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής. Πριν εκλεγεί πρόεδρος, ήταν από 
τους επικεφαλής του κινήματος κατά του Απαρτχάιντ και ενεργό μέλος του 
ANC. Φυλακίστηκε για 27 χρόνια από το καθεστώς των λευκών. Ο Νέλσον 
Μαντέλα αποφυλακίστηκε το Φεβρουάριο του 1990, αφού ο 
πρόεδρος Φρεντερίκ ντε Κλερκ αναγνώρισε το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο 
και ανέστειλε τις εκτελέσεις. Ο Νέλσον Μαντέλα αμέσως παρότρυνε τις 
ξένες δυνάμεις να μην ελαττώσουν την πίεση που ασκούσαν στη 
νοτιοαφρικανική κυβέρνηση για συνταγματική μεταρρύθμιση. Η απελευθέρωσή 
του το 1990 σημάδεψε την απαρχή θεμελιακών αλλαγών στο Νοτιοαφρικανικό 
κράτος, που οδήγησαν στην πτώση του ρατσιστικού του καθεστώτος. Το 1993 
του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης που το μοιράστηκε με τον τότε 
πρόεδρο Φρεντερίκ Ντε Κλερκ. Το 1994 έγινε ο πρώτος πρόεδρος της 
Νότιας Αφρικής σε εκλογές που επιτράπηκε να ψηφίσουν λευκοί και μαύροι. 

Μάρτιν Λούθερ Κινγκ 

Έργο 

Αφορμή για να ξεκινήσει το γνωστό έργο του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ κατά των 
φυλετικών διακρίσεων ήταν η σύλληψη μιας μοδίστρας η οποία αρνήθηκε να 
παραχωρήσει τη θέση της στο λεωφορείο σε έναν λευκό.  Έτσι, οι μαύροι της 
περιοχής δημιούργησαν την ‘Ένωση για την Πρόοδο’ του Μοντγκόμερυ, με 
αρχηγό τον Κινγκ, για την καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων. Λίγο 
αργότερα, ο Κινγκ συνελήφθη για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και 
φυλακίστηκε, λόγω της προεδρίας του, στην Ένωση. Τέσσερις ημέρες 
αργότερα, το σπίτι του δέχθηκε βομβιστική επίθεση. Στις 21 Φεβρουαρίου, 
καταδικάστηκε με άλλους 88 μαύρους, λόγω της στάσης τους απέναντι στο 
νόμο για τα λεωφορεία. Στις 20 ∆εκεμβρίου του 1956, το Ανώτατο 
∆ικαστήριο έκρινε αντισυνταγματικές τις φυλετικές διακρίσεις στα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς. Έτσι, το κίνημα του Κινγκ πήρε την πρώτη του μεγάλη 
νίκη. Στις 8 Αυγούστου του 1957 ο Κινγκ ίδρυσε τη "Συνδιάσκεψη της 
Χριστιανικής Ηγεσίας των Πολιτειών του Νότου" ή αλλιώς "Χριστιανική 
∆ιάσκεψη του Νότου", με επικεφαλής τον ίδιο. 

Οι μαύροι των Νότιων Πολιτειών τού συμπαραστάθηκαν ένθερμα και έτσι, ο 
Κινγκ ξεκίνησε τις ανθρωπιστικές περιοδείες του, ανά το κράτος, υπέρ 
των πολιτικών δικαιωμάτων των μαύρων και της μη βίας, 
διοργανώνοντας καθιστικές διαμαρτυρίες και ειρηνικές πορείες. Επίσης, είχε 
συναντήσεις με διάφορους ξένους ηγέτες. Έτσι, στις 9 Σεπτεμβρίου του 
1957, το Κογκρέσο αναγνώρισε πολιτικά δικαιώματα και στους μαύρους. 
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Θάνατος 

Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ δολοφονήθηκε στις 4 Απριλίου του 1968 στο Μέμφις 
του Τενεσσι, ενώ βρισκόταν στο μπαλκόνι του πανδοχείου Λωρέιν στο οποίο 
βρισκόταν μαζί με τους συνεργάτες του.  Ο θάνατός του διαπιστώθηκε, 
στο νοσοκομείο Σαιντ  Τζόζεφσ στις 9 Απριλίου, ο Κινγκ κηδεύτηκε στην 
Ατλάντα. Σχεδόν ένα χρόνο μετά, στις 10 Μαρτίου του 1969 ο Τζέιμς Έρλ 
Ρέυ http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CE%B9%CE%BC
%CF%82_%CE%95%CF%81%CE%BB_%CE%A1%CE%AD%CF%85&action=edit&redlink=1, 
ομολόγησε τη δολοφονία του Κινγκ και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 99 ετών. 
Λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Κινγκ, ο Κάρλ Ουέντελ Χάιμς έγραψε για 
τον Κινγκ το ποίημα "Ο άβολος ήρωας". Ο Κινγκ τιμήθηκε με το Προεδρικό 
Μετάλλιο της Ελευθερίας , μετά το θάνατό του. H 3η ∆ευτέρα του 
Ιανουαρίου γιορτάζεται ως η ημέρα του Μάρτιν Λόυθερ Κινγκ Τζούνιορ και 
αποτελεί εθνική εορτή των Η.Π.Α.. Ο Ρόναλντ Ρίγκαν υπέγραψε τη διάταξη 
για τη θέσπιση του εθνικού εορτασμού, το Νοέμβριο του 1983. Ο Ρίγκαν, 
παλαιοτέρα, υποψιαζόταν ότι ο Κινγκ ήταν κομμουνιστής και γι' αυτό, ως 
κυβερνήτης της Καλιφόρνια, ζήτησε να ληφθούν μέτρα εναντίον του. 

 

Συνέπειες Φυλετικού Ρατσισμού 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: 
• Παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ατομικές ελευθερίες που 

υποστήριξαν όλα τα φωτισμένα πνεύματα της ιστορίας. Με αυτόν τον 
τρόπο προσβάλλει την ανθρώπινη προσωπικότητα. 

• Περιθωριοποιούνται άτομα και ομάδες, με αποτέλεσμα να χάνει η 
κοινωνία ένα ιδιαίτερα σημαντικό και πολλές φορές ικανό δυναμικό, 
που θα μπορούσε να συμβάλλει στην ανάπτυξη και ευημερία. 

•  Επικρατεί αναξιοκρατία, κοινωνικές ανισότητες, διχόνοια, φαινόμενα 
που δυναμιτίζουν την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας (απώλεια 
κοινωνικής συνοχής, ομαλότητας). 

 
•  Ξεσπούν συγκρούσεις, εκδηλώνονται ταραχές, κυριαρχεί η βία, που 

«πληγώνει» την έννοια και την αξία του πολιτισμένου ανθρώπου. 
•  ∆ιευρύνεται το χάσμα μεταξύ των πλουσίων και φτωχών. ∆ημιουργεί 

άθλιες συνθήκες διαβίωσης, και οδηγεί στην ανεργία και το χαμηλό 
βιοτικό επίπεδο, ένα, μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Έτσι πολλοί 
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ωθούνται στην εγκληματικότητα και τα ναρκωτικά. Οι άνθρωποι 
χωρίζονται σε τάξεις «ισχυρών» και «αδυνάτων», «ανωτέρων» και 
κατωτέρων ανθρώπων. 

• Συντελεί στην εκμετάλλευση και την υποδούλωση των ανθρώπων και 
των λαών. 

• ∆ημιουργεί «χωριστή συμβίωση» (Απαρτχάιντ) των κατοίκων ενός 
κράτους. 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

Ο κοινωνικός ρατσισμός στρέφεται εναντίον ανίσχυρων και αδύνατων 
κοινωνικών ομάδων ,που διαφέρουν από τους άλλους συνανθρώπους τους ως 
προς τον τρόπο ζωής, ως προς το θρήσκευμα, τις αντιλήψεις τους, τις 
ερωτικές επιλογές τους ,το φύλο τους. Τέτοιες ομάδες είναι οι άνθρωποι με 
ειδικές ανάγκες, οι ναρκομανείς, οι άνεργοι, οι μετανάστες, οι φυλακισμένοι, 
οι τσιγγάνοι, οι γυναίκες και διάφορα άλλα περιθωριοποιημένα άτομα.  

 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

Ο θρησκευτικός ρατσισμός είναι η αντίληψη ότι μία θρησκεία είναι η μόνη 
αληθινή και πρέπει να επικρατήσει έναντι των υπολοίπων. Οι αντιπαλότητες 
μεταξύ των διαφόρων θρησκευτικών δογμάτων παίρνουν μορφή ρατσιστικής 
προκατάληψης (οι ειδωλολάτρες κατά των χριστιανών, η μισαλλοδοξία των 
χριστιανών εναντίον αλλόπιστων και αιρετικών, οι ιεροί πόλεμοι για την 
εξάπλωση του Ισλάμ, ο αντισημιτισμός). 

• Στην Αθήνα δεν υπάρχει Τέμενος και οι μουσουλμάνοι μετανάστες 
χρησιμοποιούν ως τόπους λατρείας κάποιους ανεπίσημα διαμορφωμένους 
χώρους (όπως ισόγεια διαμερίσματα διαμορφωμένα ως Τζαμιά). Έχουν 
καταγραφεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επιθέσεις ακροδεξιών ομάδων 
στους χώρους αυτούς (όπως επιθέσεις-εμπρησμοί, γκράφιτι με συνθήματα 
μίσους ή σβάστικα) 

• Στη Νορβηγία 87 άτομα σκοτώθηκαν στην κατασκήνωση στο νησί Οτόγια,. 
Τα νορβηγικά ΜΜΕ έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του ανθρώπου που 
έσπειρε το θάνατο στο νησί όπου βρισκόταν κατασκήνωση της νεολαίας των 
Εργατικών.• Ο 32χρονος Νορβηγός, Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ, 
μεταμφιεσμένος σε αστυνομικό, άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως με αυτόματο 
όπλο, να κυνηγά και να σκοτώνει τα έντρομα θύματα που δεν είχαν ελπίδα 
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διαφυγής στο μικρό νησί Οτόγια.• Περιγράφεται ως άτομο με ακροδεξιές 
πολιτικές πεποιθήσεις και... ισλαμοφοβία. 

Ο ρατσισμός … και ένα ποίημα:  

Σαν ήμουνα παιδί, ζούσα σε μια χώρα φτωχική, εκεί στην Αφρική. Μα ξάφνου 
φασαρίες ταραχές με κάνανε να φύγω, χωρίς σκέψεις πολλές. Πίστευα πως 
αν πάω σε άλλον τόπο δεν θα νιώθω δίπλα μου τόσο πολύ τον τρόμο. Ω, θεέ 
μου, τι τραγικό, ένοιωσα πολλά, μα το χειρότερο απ’ όλα, τον Ρατσισμό. Όλοι 
με κοιτούσανε στραβά, εμπιστοσύνη δεν υπήρχε πουθενά, προσπάθησα παρά 
πολύ στον τόπο αυτό να γίνω μέλος του και εγώ, μα δυστυχώς κανείς δεν 
ήταν φιλικός...Έψαξα πολύ, έκανα μεγάλη υπομονή, μα είναι, θεέ μου, τραγικό 
να ακούς τον άλλον να λέει, κοίτα τον αράπη που ήρθε εδώ....Πονούσα και 
έκλαιγα πολύ, αχ πόσο νοσταλγούσα την δική μου γη… Μα να που ο θεός 
κανέναν δεν ξεχνά και με τα χρόνια βρήκα και εγώ μία ζεστή αγκαλιά .... 
 
«Η ειρηνική συνύπαρξη ανθρώπων με διαφορετικά πιστεύω, στο πλαίσιο 
πάντα των νόμων της Πολιτείας αποτελεί βασική προϋπόθεση της 
κοινωνικής συνοχής και εκφράζει απόλυτα τη μακραίωνη πολιτιστική και 
πνευματική μας παράδοση», σημείωσε ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος,  

"Αποτελεί αυτονόητο και απαράγραπτο δικαίωμα κάθε ανθρώπου να 
απευθύνεται ελεύθερα στο Θεό του. Να τον τιμά και να τον λατρεύει σε 
χώρους που του πρέπουν, χωρίς προσκόμματα. Το ευρύτερο δικαίωμα της 
θρησκευτικής ελευθερίας είναι δικαίωμα θεμελιώδες σε κάθε ευνομούμενη 
και δημοκρατική Πολιτεία, όπως η ελληνική, και πρέπει να χαίρει πάντα 
αναγνώρισης και απόλυτου σεβασμού, όπως άλλωστε και το Σύνταγμά μας 
σαφώς επιτάσσει", σημειώνει ο προκαθήμενος της ελλαδικής εκκλησίας. 
«όλοι έχουν το δικαίωμα της ελευθερίας στη σκέψη, τη συνείδηση και τη 
θρησκεία», περιλαμβανομένου του δικαιώματος να αλλάξουν θρησκεία και «να 
εκδηλώσουν τη θρησκεία τους με διδασκαλία, άσκηση, πίστη και αφοσίωση». 

Οι πατέρες του αμερικανικού κράτους, παρότι ζούσαν σε έναν κόσμο όπου οι 
περισσότεροι άνθρωποι θεωρούνταν θεϊστές ή χριστιανοί, χρησιμοποίησαν 
ηπιότερη φρασεολογία για να διακηρύξουν την πίστη τους στην ελευθερία. 
∆εδομένου ότι ο Θεός έχει προικίσει το ανθρώπινο μυαλό με την ελευθερία, 
ο Τόμας Τζέφερσον είχε πει πως «κάθε προσπάθεια επηρεασμού του με 
εγκόσμιες τιμωρίες ή υποχρεώσεις ή ατομικές απαγορεύσεις τείνει μόνο να 
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δημιουργεί υποκρισία και ευτέλεια». Οπότε είναι λυπηρό να διαπιστώνεις ότι 
σύμφωνα με τους περισσοτέρους από όσους μελετούν το θέμα, η υπόθεση της 
θρησκευτικής ελευθερίας επιπλέει, στην καλύτερη περίπτωση, ή υποχωρεί, 
στη χειρότερη περίπτωση. ∆ύο δεκαετίες έχουν περάσει από την πτώση των 
περισσότερων καθεστώτων όπου ο αθεϊσμός αποτελούσε κρατική πολιτική 
και η θρησκεία ήταν απλώς ανεκτή. Αλλά παρότι υπήρξε δημοκρατική 
πρόοδος, η πολιτική ελευθερία και η θρησκευτική ευσέβεια δεν συμβαδίζουν. 

Έρευνα 

Μια έρευνα με θέμα τη θρησκεία στη δημόσια ζωή, βρήκε ότι περίπου το 70% 
από τα 6,8 δισ. του κόσμου ζει σε χώρες με «μεγάλους περιορισμούς» στη 
θρησκεία. Αυτοί αναφέρονται τόσο σε επίσημους περιορισμούς όσο και στην 
εχθρότητα που βιώνουν οι πιστοί από τους συμπολίτες τους. 

Όπως σωστά επισημαίνεται, οι δύο μορφές καταπίεσης πηγαίνουν ορισμένες 
φορές χέρι με χέρι και ορισμένες άλλες είναι εντελώς διακριτές. Για 
παράδειγμα, η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και το Ιράν είναι χώρες όπου 
οι θρησκευτικές μειονότητες βρίσκονται αντιμέτωπες και με τις δύο μορφές 
καταπίεσης. Στο Βιετνάμ και την Κίνα, οι θρησκευτικές κοινότητες υπόκεινται 
σε κρατικούς περιορισμούς, αλλά δεν αντιμετωπίζουν την κακομεταχείριση 
των συμπολιτών τους. Στη Νιγηρία και το Μπαγκλαντές οι πιστοί είναι πολύ 
πιθανότερο να υποφέρουν στα χέρια των συμπατριωτών τους, παρά από την 
κυβέρνηση. Αν υπάρχει μια περιοχή που θα μπορούσε να επεξεργαστεί ένα 
νέο modus vivendi μεταξύ ανθρώπων διαφορετικής πίστης, αυτή θα έπρεπε 
να είναι η Ευρώπη. Εκεί, οι μουσουλμάνοι μετανάστες παίζουν ενεργό και 
κυρίως εποικοδομητικό ρόλο στην πολιτική πολλών μεγάλων χωρών -και 
πολλοί διατείνονται ότι προτιμούν τα φιλελεύθερα ήθη της νέας πατρίδας 
τους από τον αυταρχισμό της ιδιαίτερης πατρίδας τους. 

∆υστυχώς το Ινστιτούτο Ανοιχτής Κοινωνίας, που ίδρυσε ο Τζορτζ Σόρος, 
κατέληξε σε ανάμεικτα συμπεράσματα, αυτήν την εβδομάδα. Έπειτα από 
συνεντεύξεις με μουσουλμάνους σε 11 ευρωπαϊκές πόλεις, διαπίστωσε ότι η 
μεγάλη πλειοψηφία ήθελε να εμπλακεί στα τοπικά πολιτικά πράγματα και δεν 
επιθυμούσε να είναι αποκομμένη από την κοινωνία. Αλλά ένιωθε 
ανεπιθύμητη. Περίπου το 70% είπε ότι αντιμετωπίζει μεγαλύτερες 
θρησκευτικές διακρίσεις σήμερα από ό,τι πριν από πέντε χρόνια. 
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ  

 Θρησκευτικός ρατσισμός είναι το φαινόμενο κατά το οποίο κάποιος 
προσπαθεί να επιβάλλει την θρησκεία του με οποιοδήποτε μέσο ακόμα και αν 
χρειάζεται να την επιβάλλει με την βία. Οι θρησκευτικές συγκρούσεις 
εμφανίζονται κατά την διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και τους 
πρώτους διωγμούς των Χριστιανών.  

  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ  

 Κατά την διάρκεια της ιστορίας και της ύπαρξης του ανθρωπινού γένους 
πολλοί άνθρωποι έχουν σκοτωθεί λόγω αυτού του είδους του ρατσισμού. 
Αρχικά στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία εξαιτίας των διωγμών κατά των 
χριστιανών. Οι χριστιανοί κατάφεραν όχι μόνο να επιβιώσουν των διωγμών 
αλλά και να διαδώσουν την θρησκεία τους. Αργότερα, ιδρύθηκε το Βυζαντινό 
κράτος με επίσημη θρησκεία τη χριστιανική, αν και τα πρώτα χρόνια υπήρξαν 
αρκετά προβλήματα μεταξύ χριστιανών και ειδωλολατρών.  Κατά τον 8ο και 
9ο αιώνα, οι ανατολικές επαρχίες του Βυζαντίου και πιο συγκεκριμένα, ο 
αγροτικός πληθυσμός που κατοικούσε σε αυτές, επηρεασμένος από τις 
ανεικονικές αντιλήψεις του Ισλάμ αρνούταν να προσκυνήσει σε εικόνες 
θεωρώντας πως είναι ψήγματα της θρησκείας των ειδωλολατρών. Το 
Βυζάντιο για μια μακρά περίοδο «χωρίστηκε» σε δύο στρατόπεδα, των 
εικονολατρών και των εικονομάχων. Μερικοί αυτοκράτορες προσπάθησαν 
άλλοτε με διωγμούς και καταστροφές μονών (Κωνσταντίνος Ε’) και άλλοτε με 
Οικουμενικές Συνόδους.  Μετέπειτα, εμφανίστηκαν οι Σταυροφορίες. Σκοπός 
των Σταυροφόρων ήταν να πάρουν στην εξουσία τους και πάλι την Ιερή Πόλη 
–Ιερουσαλήμ- από τα χέρια των Ισλαμιστών. Οργανώθηκε από τους δυτικούς 
και ουσιαστικά ήταν η απάντηση τους στον ιερό πόλεμο ή αλλιώς τζιχάντ που 
κατά καιρούς κήρυτταν οι μουσουλμάνοι. Βέβαια, υπήρχαν άλλα συμφέροντα 
πίσω από αυτές τις κινήσεις, τα οποία ουδεμία σχέση είχαν με θρησκευτικά 
αίτια. Τέλος, ήταν ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες κατάρρευσης του 
Βυζαντίου.  
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Ο κοινωνικός ρατσισμός εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για μια κοινωνία, 
διότι διακρίνει τους ανθρώπους σε δυνατούς-ανώτερους και αδύναμους-
κατώτερους, περιθωριοποιεί και αποκλείει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και 
άτομα παραβιάζοντας απρόκλητα σημαντικά ανθρώπινα δικαιώματα. Οι 
έντονες διακρίσεις κοινωνικοί αποκλεισμοί μπορούν να οδηγήσουν σε διχασμό, 
αναταραχές, σε βίαιες συμπεριφορές, επικίνδυνες για το κοινωνικό σύνολο. 
Το χειρότερο όμως είναι η προοπτική να ζήσουν οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι 
νέοι σε ένα κόσμο αδικιών και ανισοτήτων όπου κάποιοι από αυτούς θα 
νιώσουν τον κοινωνικό ρατσισμό να στρέφεται εναντίον τους, σε μια κοινωνία 
όπου θα συνηθίσουν στον ανταγωνισμό, στη βία και στην εξόντωση 
οποιουδήποτε είναι διαφορετικός.  
 

Ο σεξισμός θεωρείται κοινώς η διάκριση εναντίον ανθρώπων βασισμένη στο 
φύλο τους ή τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό παρά στα ατομικά τους 
λάθη, αλλά μπορεί επίσης να αναφέρεται οποιαδήποτε ή σε όλες τις 
διαφοροποιήσεις που βασίζονται στο φύλο ή τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό.Ο όρος προέρχεται από τη λατινική λέξη sexus=φύλο και -
ισμός. Ο σεξισμός μπορεί να αναφέρεται σε τρεις λεπτά διαφοροποιημένες 
πίστεις ή συμπεριφορές: 

• Την πίστη πως το ένα φύλο είναι ανώτερο του άλλου 
• Την πίστη πως οι άντρες και οι γυναίκες είναι πολύ διαφορετικοί και 

ότι αυτό πρέπει να αντανακλάται έντονα στην κοινωνία, τη γλώσσα, τα 
σεξουαλικά δικαιώματα, και το νόμο. 

• Μπορεί επίσης να αναφέρεται απλά στο μίσος απέναντι στις γυναίκες 
(μισογυνισμό) ή λιγότερο κοινά, μίσος απέναντι στους άντρες.  

Τα σεξιστικά πιστεύω είναι ένα είδος υλομορφισμού, που υποστηρίζει πως τα 
άτομα μπορούν να κατανοηθούν (και συχνά κριθούν) με βάση τα 
χαρακτηριστικά της ομάδας στην οποία ανήκουν – στην περίπτωση αυτή την 
ομάδα του φύλου τους (ανδρική ή γυναικεία). Αυτό υποθέτει πως όλα τα 
άτομα ανήκουν καθαρά σε μία κατηγορία «αρσενικού» ή «θηλυκού». 

Ο σεξισμός εναντίον των γυναικών αποκαλείται συχνά σωβινισμός, αν και ο 
σωβινισμός είναι στην πραγματικότητα ένας ευρύτερος όρος για κάθε ακραία 
και άλογη τυφλή αφοσίωση εκ μέρους μιας ομάδας στην οποία κάποιος ανήκει, 
ιδιαίτερα όταν η τυφλή αυτή αφοσίωση εμπεριέχει μοχθηρία και μίσος έναντι 
μιας αντίπαλης ομάδας. 

Αν και η θεωρία πως οι γυναίκες είναι ανώτερες των αντρών είναι επίσης 
σεξισμός, μόνο στα πρόσφατα χρόνια άρχισε να αναπτύσσεται ενημερότητα 
αυτού του «αντίστροφου σεξισμού» στον δημόσιο διάλογο. 
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Μερικές μορφές σεξουαλικής διάκρισης είναι παράνομες σε πολλές χώρες, 
αλλά σχεδόν όλες οι χώρες έχουν νόμους που παρέχουν ειδικά δικαιώματα, 
προνόμια ή ευθύνες στο ένα φύλο. 

 

Ο σεξουαλικός προσανατολισμός περιγράφει ένα μακροχρόνιο μοτίβο έλξης - 
συναισθηματικής, ρομαντικής, σεξουαλικής ή συνδυασμό αυτών - για το 
αντίθετο φύλο, το ίδιο φύλο, και τα δύο ή κανένα. Τα είδη αυτά έλξης 
συνήθως συνοψίζονται με τους 
όρους ετεροφυλοφιλία, ομοφυλοφιλία,αμφιφυλοφιλία και ασεξουαλικότητα. 
Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Σύνδεσμο Ψυχολογίας, ο σεξουαλικός 
προσανατολισμός επίσης αναφέρεται στην αντίληψη από το άτομο 
της «προσωπικής και κοινωνικής ταυτότητας που βασίζεται σε αυτά τα είδη 
έλξης, στις συμπεριφορές που τα εκφράζουν και στη συμμετοχή του ατόμου 
σε μία κοινότητα με άλλα άτομα που τα μοιράζονται».  

Ο όρος «σεξουαλική προτίμηση» επικαλύπτεται σε μεγάλο βαθμό με το 
σεξουαλικό προσανατολισμό, αλλά διαφοροποιείται κατά την επιστημονική 
έρευνα της ψυχολογίας. Ένα πρόσωπο που αυτοπροσδιορίζεται ως 
αμφιφυλόφιλο, για παράδειγμα, ίσως σεξουαλικά προτιμά το ένα φύλο από το 
άλλο. Η «σεξουαλική προτίμηση» ίσως επίσης υπονοεί ένα βαθμό εκούσιας 
επιλογής. Αυτό αμφισβητείται υπό το πρίσμα της σεξουαλικής διαμόρφωσης, 
καθώς η τρέχουσα συμφωνία ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα είναι πως 
ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν αποτελεί επιλογή.  

Οι επιστήμονες δεν έχουν καταλήξει σε κάποιον απλό και μοναδικό 
παράγοντα βάσει του οποίου προκύπτει ο σεξουαλικός προσανατολισμός του 
ατόμου, ωστόσο η έρευνα καταδεικνύει πως πηγάζει από 
συνδυασμό γενετικών, ορμονικών και περιβαλλοντικών παραγόντων,[9] με 
τους βιολογικούς να συμπεριλαμβάνουν μια περίπλοκη αλληλεπίδραση των 
γενετικών παραγόντων και του πρώιμου περιβάλλοντος 
της μήτρας.[10] Έρευνες δεκαετιών έχουν αποδείξει πως ο σεξουαλικός 
προσανατολισμός κυμαίνεται σε οποιοδήποτε σημείο ενός συνεχούς 
διαστήματος από την αποκλειστική έλξη για άτομα του άλλου φύλου μέχρι την 
αποκλειστική έλξη για άτομα του ίδιου φύλου. Συνήθως μελετάται υπό το 
οπτικό πρίσμα της ετεροφυλοφιλίας, της ομοφυλοφιλίας και της 
αμφιφυλοφιλίας, αν και η ασεξουαλικότητα τείνει όλο και περισσότερο να 
αναγνωριστεί ως τέταρτη κατηγορία. Οι κατηγορίες αυτές είναι πτυχές της 
περισσότερο διαφοροποιούμενης φύσης της σεξουαλικής ταυτότητας.  
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Η προκατάληψη για την κατωτερότητα της γυναίκας 
 Για τη δικαιολόγηση της προεξάρχουσας θέσης του, εκτός από το επιχείρημα 
ότι αυτή η θέση του έχει χαριστεί από τη φύση, αναφέρεται ακόμη από την 
πλευρά του άντρα ότι η γυναίκα είναι ένα ον κατώτερης αξίας. Η άποψη για 
την κατωτερότητα της γυναίκας είναι τόσο πλατιά διαδομένη, ώστε δίνει την 
εντύπωση πως είναι κοινό κτήμα όλων των ανθρώπων. Χέρι με χέρι μ’ αυτή 
την άποψη βαδίζει μια ορισμένη ανησυχία του άντρα, η οποία θα πρέπει να 
έχει τις ρίζες της στην εποχή του αγώνα εναντίον της μητριαρχίας, τότε που 
αληθινά η γυναίκα ήταν ένα πραγματικό στοιχείο ανησυχίας για τον άντρα. 
∆ηλαδή σε κάθε στιγμή τόσο στην ιστορία όσο και στη φιλολογία 
σκοντάφτουμε σε υποδείξεις αυτού του είδους. Έτσι ένας Ρωμαίος 
συγγραφέας λέγει: «mulier est hominis confusio» («η γυναίκα για τους 
ανθρώπους είναι σύγχυση»). Σε ιερατικά συνέδρια συζητήθηκε ζωηρά το 
ζήτημα αν η γυναίκα έχει ψυχή, γράφτηκαν σοφές πραγματείες πάνω στο 
ζήτημα αν γενικά είναι άνθρωπος. Η εκατοντάχρονη διάρκεια της αλλόφρονης 
καταδίωξης με τις πυρπολήσεις των μαγισσών δίνει ένα θλιβερό 
πιστοποιητικό για τις πλάνες, για την τεράστια ανασφάλεια και σύγχυση 
εκείνου του καιρού πάνω σ’ αυτό το ζήτημα. Συχνά η γυναίκα χαρακτηρίζεται 
σαν αιτία για όλες τις δυστυχίες του κόσμου, όπως στη βιβλική παρουσίαση 
του προπατορικού αμαρτήματος ή στην «Ιλιάδα» του Ομήρου, όπου 
αναφέρεται πως ήταν αρκετή η ύπαρξη ενός γυναικείου όντος για να ρίξει στη 
δυστυχία ολόκληρους λαούς. Οι θρύλοι και τα παραμύθια όλων των εποχών 
περιέχουν αποδείξεις για την κατωτερότητα της γυναίκας, την αχρειότητά 
της, τη μοχθηρότητα, τη δολιότητα, την αστάθεια και την αναξιοπιστία της. Η 
γυναικεία ελαφρότητα αναφέρεται ακόμη και στις αιτιολογήσεις των νόμων ως 
επιχείρημα. Ομοίως η γυναίκα μειώνεται και σχετικά με την εργατικότητά της 
και την ικανότητά της για αποδοτική εργασία. Φράσεις, ανέκδοτα, παροιμίες 
και καλαμπούρια όλων των λαών είναι γεμάτα από ταπεινωτική κριτική για τη 
γυναίκα και της ρίχνουν τη μομφή για φιλόνικη διάθεση, ασυνέπεια, μικρότητα 
και κουταμάρα (μακριά μαλλιά, λίγη γνώση). Χρησιμοποιείται μεγάλη οξύνοια, 
για να φέρει αποδείξεις της κατωτερότητας της γυναίκας και η σειρά αυτών 
των ανθρώπων— θυμάται κανείς τους Στρίντμπεργκ, Μέμπιους, 
Σοπενχάουερ, Βάινιγκερ— μεγαλώνει ακόμη και από έναν όχι ασήμαντο 
αριθμό γυναικών, τις οποίες η εγκατάλειψη και η καρτερικότητα τις οδήγησε 
στο να συμμερίζονται την αντίληψη για την κατωτερότητα της γυναίκας και 
τον ανάλογα υποδεέστερο ρόλο της. Επίσης στην αμοιβή της γυναικείας 
εργασίας, η οποία, αδιάφορο αν είναι ίσης αξίας με την αντρική δουλειά ή όχι, 
κρατιέται σε χαμηλότερα επίπεδα, εκφράζεται η υποτίμηση της γυναίκας. 
Κατά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων εξετάσεων βρίσκει κανείς πραγματικά 
ότι σε ορισμένα μαθήματα, π.χ. τα μαθηματικά, τα αγόρια δείχνουν 
περισσότερη ευφυΐα, ενώ σε άλλα, π.χ. τις γλώσσες, τα κορίτσια. Έχει 
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καταδειχτεί ότι τα αγόρια στην πράξη έχουν δείξει περισσότερη εξυπνάδα 
από τα κορίτσια σε μαθήματα που προετοιμάζουν για την άσκηση αντρικών 
επαγγελμάτων. Όμως αυτό μόνο φαινομενικά συνηγορεί για τη μεγαλύτερη 
εξυπνάδα τους. Αν εξετάσει κανείς σωστότερα την κατάσταση των κοριτσιών, 
τότε θα διαπιστώσει ότι είναι παραμύθι η ιστορία για τη μικρότερη ικανότητα 
της γυναίκας, ένα ψέμα που φαίνεται για αλήθεια. Ένα κορίτσι σε κάθε του 
βήμα, σα να πούμε καθημερινά και σ’ όλες τις παραλλαγές, ακούει ότι τα 
κορίτσια είναι ανίκανα και κατάλληλα μόνο για ελαφρότερες και κατώτερες 
δουλειές. Είναι λοιπόν φανερό ότι ένα κορίτσι με την παιδική του ανεπάρκεια 
δεν μπορεί να ερευνήσει την ορθότητα αυτών των κρίσεων, οι οποίες 
θεωρούν τη γυναικεία ανικανότητα σα μια αναπόφευκτη μοίρα της γυναίκας 
και τελικά πιστεύει και το ίδιο στην ίδια τη δική του ανικανότητα. 
Αποθαρρυμένο κιόλας από την αρχή, δεν έχει πια για τέτοιες ειδικότητες— 
αν δηλαδή του τύχη κάτι τέτοιο— το αναγκαίο ενδιαφέρον ή το χάνει, γιατί 
του λείπει η εξωτερική και εσωτερική προετοιμασία. Κάτω απ’ αυτές τις 
συνθήκες φυσικά η απόδειξη για την ανικανότητα της γυναίκας μόνο 
φαινομενικά πρέπει να είναι σωστή. Αυτή η πλάνη έχει δυο αιτίες. Η πλάνη 
αυτή ενισχύεται από το γεγονός, ότι κρίνοντας κανείς τις πιο πολλές φορές 
με κριτήρια εντελώς μονόπλευρα, καθορίζει την αξία του ανθρώπου, 
παίρνοντας πάντα σα βάση τις επαγγελματικές του επιδόσεις, άποψη που 
φυσικά παραλείπει να εξετάσει το ζήτημα, σε ποιο βαθμό οι επιδόσεις του και 
η ικανότητά του να τις πραγματοποιεί σχετίζονται με την ψυχική του εξέλιξη. 

Αν θα κατέβαλε κανείς γενικά περισσότερη προσοχή, τότε θα αντιλαμβανόταν 
την άλλη κύρια αιτία, σύμφωνα με την οποία η πλάνη πως η γυναίκα έχει 
μικρότερη ικανότητα οφείλεται περισσότερο στον τρόπο ύπαρξής της. Πάντα 
παραβλέπεται ότι από την παιδική ακόμη ηλικία του κοριτσιού όλος ο κόσμος, 
με όλα τα μέσα το βασανίζει με την προκατάληψη, με ό,τι είναι κατάλληλο να 
κλονίσει την πίστη στην αξία και την εμπιστοσύνη στον εαυτό του και το 
υποχρεώνει να θάψει την ελπίδα ότι θα είναι ποτέ ικανό να καταφέρει κάτι 
ανώτερο. Όταν μέσα σ’ όλη τη διαπαιδαγώγησή του δεν υπάρχει παρά μόνο 
ό,τι ενισχύει αυτή την προκατάληψη, όταν βλέπει πως οι γυναίκες 
προορίζονται μόνο για κατώτερες θέσεις, τότε κατανοείται πώς χάνει το 
θάρρος του και πως δε θέλει πια να πάρει τίποτε και τελικά αποσύρεται 
φοβισμένο από τις υποχρεώσεις της ζωής. Φυσικά μετά γίνεται ανίκανο και 
άχρηστο. Όταν πάλι στεκόμαστε αντίθετοι σ’ έναν άνθρωπο και προσπαθούμε 
να του σταλάξουμε στην ψυχή τον σεβασμό που αρμόζει στη φωνή του 
συνόλου και όταν του αρνιόμαστε κάθε ελπίδα πως θα μπορούσε κάτι να 
καταφέρει, όταν μ’ αυτό τον τρόπο χαντακώνουμε το θάρρος του και έπειτα 
ανακαλύπτουμε ότι δεν καταφέρνει, τίποτε, τότε δε μάς επιτρέπεται να λέμε 
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ότι είχαμε δίκιο, αλλά πρέπει να ομολογήσουμε ότι εμείς είμαστε ένοχοι για 
όλη την ατυχία. 

∆εν είναι λοιπόν εύκολο για ένα κορίτσι μέσα στον πολιτισμό μας να 
διαφυλάξει το θάρρος και την εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Εκτός απ’ αυτό 
διαπιστώθηκε κατά τις εξετάσεις το αξιοσημείωτο γεγονός ότι μια ορισμένη 
ομάδα από κορίτσια ηλικίας14 μέχρι18 ετών παρουσίασε μια ευφυΐα ανώτερη 
όλων των άλλων ομάδων, ακόμη και των αγοριών. Έρευνες που 
επακολούθησαν, απέδωσαν ότι ήταν γνωστά κορίτσια από οικογένειες όπου η 
γυναίκα, η μητέρα είχε η ίδια ένα ανεξάρτητο επάγγελμα. Αυτό σημαίνει ότι 
αυτά τα κορίτσια βρίσκονταν στο σπίτι σε μια κατάσταση, μέσα στην οποία 
ελάχιστα ή μόνο σε μικρό βαθμό αντιλήφτηκαν ίχνη από την προκατάληψη για 
τη μικρή ικανότητα απόδοσης της γυναίκας, γιατί αυτά τα ίδια είδαν πως η 
μητέρα προόδευσε με τη δική της δραστηριότητα. Ύστερα απ’ αυτό μπορούσαν 
να αναπτυχθούν πολύ πιο ελεύθερα και ανεξάρτητα, σχεδόν ανεπηρέαστα 
από κωλύματα συνδεμένα μ’ αυτή την προκατάληψη. 

Ένα ακόμη επιχείρημα εναντίον αυτής της προκατάληψης είναι ο όχι μικρός 
αριθμός γυναικών, οι οποίες στους πιο διαφορετικούς χώρους, ιδιαίτερα της 
φιλολογίας, της τέχνης, της τεχνικής και της ιατρικής, έχουν προβάλει έξοχα 
δημιουργήματα, οι οποίες εδώ έφεραν επιτυχίες που στέκονται εντελώς 
ισάξιες απέναντι σ’ εκείνες των αντρών. Επιπλέον ο αριθμός των αντρών, οι 
οποίοι, όχι μόνο δεν έχουν καθόλου επιτυχίες να παρουσιάσουν, αλλά 
αντίθετα έναν υψηλό βαθμό ανικανότητας, είναι τόσο μεγάλος, που κανείς με 
τον ίδιο αριθμό αποδείξεων και φυσικά το ίδιο άδικα δε θα μπορούσε να 
εκφράσει μια προκατάληψη εναντίον της κατωτερότητας των αντρών 

Εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις οι ομοφυλόφιλοι 
Επώδυνα αργή αλλαγή στο μέτωπο της ισότιμης αντιμετώπισης των 
ομοφυλόφιλων στη δημόσια σφαίρα δείχνει πανευρωπαϊκή έρευνα, τα 
αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν με αφορμή την Ημέρα Κατά της 
Ομοφοβίας (17 Μαΐου): Οι μισοί που ρωτήθηκαν δηλώνουν ότι έχουν υποστεί 
προσωπικά διάκριση ή τουλάχιστον λεκτική επίθεση μόνο και μόνο επειδή 
ήταν ομοφυλόφιλοι τον τελευταίο χρόνο. Μόλις ένας στους τρεις τολμά να 
περπατήσει χέρι-χέρι με τον σύντροφό του, ποσοστό ακόμη χαμηλότερο για 
τους άνδρες ομοφυλόφιλους. 
 
Η έρευνα ξεκίνησε το 2012 για λογαριασμό της Κομισιόν από τον ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Θεμελιωδών ∆ικαιωμάτων σε δείγμα 93.079 ατόμων σε όλη την 
ΕΕ και την Κροατία. Στόχος ήταν η διερεύνηση του κατά πόσο τα LGBT άτομα 
-λεσβίες, άνδρες ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι και άτομα που έχουν κάνει 
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αλλαγή φύλου- υφίστανται διακρίσεις εξαιτίας του σεξουαλικού τους 
προσανατολισμού  
Σχεδόν οι μισοί, το 47%, ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν προσωπικά να 
υφίστανται διάκριση ή παρενόχληση λόγω της σεξουαλικής τους ταυτότητας 
τον περασμένο χρόνο. 
Πάνω από το 80% αναφέρουν περιστατικά με λεκτική επίθεση, εκφοβισμό ή 
ακόμη και βία στο σχολείο εναντίον παιδιών και εφήβων που φαίνονταν 
ομοφυλόφιλοι. Τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων (67%) αναφέρουν πως 
κρατούσαν κρυφή την σεξουαλική τους ταυτότητα στο σχολείο μέχρι την 
ενηλικίωσή τους. 
 
Το 66% των ερωτηθέντων, σε όλα τα κράτη μέλη, φοβάται να βρίσκεται σε 
δημόσιο χώρο κρατώντας το χέρι του ή της συντρόφου του. Στο υποσύνολο 
των ανδρών ομοφυλόφιλων και αμφιφυλόφιλων το φτάνει το 74%-78%. 
 
Το ένα τέταρτο (26%) των ερωτηθέντων αναφέρει πως έπεσε θύμα βίας ή 
απειλήθηκε με βία κατά τα τελευταία πέντε χρόνια εξαιτίας του σεξουαλικού 
του προσανατολισμού. Από τα άτομα που έχουν κάνει αλλαγή φύλου, τρεις 
στους δέκα δηλώνουν θύματα βίας πάνω από τρεις φορές μόνο τον τελευταίο 
χρόνο. 
 
Ο «θεσμικός χάρτης» της ευρωπαϊκής ηπείρου  
Σε ξεχωριστή μελέτη της, οργάνωσης για τα δικαιώματα των LGBT, 
εξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο και τα πολιτικά μέτρα που έχουν ληφθεί και 
έχουν αντίκτυπο στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων με «διαφορετική» 
σεξουαλική ταυτότητα. Βάσει αυτών, η οργάνωση κατέταξε 49 χώρες στην 
Ευρώπη στην κλίμακα πλήρους ισότητας-σοβαρών παραβιάσεων ανθρώπινων 
δικαιωμάτων. 
 
Ο χάρτης ωστόσο, να σημειωθεί, απεικονίζει μόνο το θεσμικό πλαίσιο και όχι 
την κατάσταση «στο δρόμο», τη (δύσκολα μετρήσιμη) ισότητα που 
απολαμβάνουν ανοικτά ομοφυλόφιλα άτομα σε σύγκριση με τους 
ετεροφυλόφιλους. 
 
Στην κορυφή βρίσκεται η Βρετανία, και ακολουθούν το Βέλγιο, η Νορβηγία, η 
Σουηδία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Γαλλία. Έπειτα βρίσκεται η 
Ολλανδία, η ∆ανία, η Ισλανδία, η Ουγγαρία και η Γερμανία.  
Στη μέση είναι η Φινλανδία, η Κροατία, η Αυστρία, η Αλβανία, η Ιρλανδία, η 
Μάλτα, η Σλοβενία, η Τσεχία. 
Η Ελλάδα είναι κοντά στο 30%, κοντά στο Λουξεμβούργο, τη Ρουμανία, την 
Εσθονία.  
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Φασισμός 

 
 
Το ρωμαϊκό "fascio littorio". 

Ο φασισμός είναι ριζοσπαστική αυταρχική εθνικιστική πολιτική ιδεολογία και 
μαζικό κίνημα που έχει ως στόχο να θέσει το έθνος, το οποίο ορίζει βάσει 
αποκλειστικών βιολογικών, πολιτισμικών ή/και ιστορικών συνθηκών, 
υπεράνω κάθε άλλης αξίας και να δημιουργήσει μια κινητοποιημένη εθνική 
κοινότητα.  

Η έννοια της λέξης "φασισμός" σήμερα χρησιμοποιείται πολλές φορές για να 
χαρακτηρίσει πρόσωπα, θεσμούς ή καταστάσεις που μπορεί να μην έχουν 
καμιά σχέση με την αρχική έννοια του όρου. Το ουσιαστικό "φασισμός" και το 
επίθετο "φασίστας" χρησιμοποιούνται σήμερα πολλές φορές, εκτός από τον 
αρχικό ορισμό, την εθνικιστική και φυλετική πολιτική ιδεολογία που 
πρωτοεμφανίζεται στην Ιταλία του Μουσολίνι και αναπτύσσεται από τους 
Γερμανούς Ναζιστές και άλλους και που προτείνει έναν απολυταρχικό τρόπο 
διακυβέρνησης, από έναν συγκεκριμένο Αρχηγό, που θα συνενώσει όλες τις 
τάξεις σε ένα Έθνος, που μάλιστα είναι το ανώτερο έθνος και έχει προορισμό 
να κυριαρχήσει στα άλλα, "κατώτερα" έθνη και φυλές), και σε μια πολύ 
ευρύτερη λανθασμένη έννοια, προσδιορίζοντας ως "φασισμό" γενικά κάθε 
άδικη, αντιδημοκρατική και βίαιη πράξη, ιδεολογία, συναίσθημα, συνήθεια στο 
χώρο της πολιτικής, της κοινωνίας, της οικογένειας, και των σχέσεων. Η 
υπερβολική χρήση αυτού του δεύτερου ορισμού έχει εν μέρει υποκαταστήσει 
τον αρχικό ορισμό (ότι φασισμός είναι μόνο η ονομασία του κινήματος του 
Μουσολίνι). 

Κύρια χαρακτηριστικά του Φασισμού 

• Λατρεία του Κράτους 
• Σοβινιστικός εθνικισμός 
• Εθελοντισμός 
• Εθνικό μεγαλείο 
• Οργανική ενότητα 
• Πραγματιστικός αντισημιτισμός 
• Φουτουρισμός - Μοντερνισμός 
• κορπορατισμός 
• Αποικιακή επέκταση - Ιμπεριαλισμός 
• Μιλιταρισμός 
• Αντικομουνισμός 
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Κορπορατισμός 

Το διακριτικό χαρακτηριστικό του φασισμού είναι η ιδέα του κορπορατισμού, 
την οποία ο Μουσολίνι διακήρυξε πως είναι ο Τρίτος ∆ρόμος μεταξύ του 
καπιταλισμού και σοσιαλισμού, αυτού του είδους η σκέψη υιοθετήθηκε από τον 
Όσβαλντ Μόσλεϋ στην Μεγάλη Βρετανία και τον Περόν στην Αργεντινή. Ο 
Κορπορατισμός αντιτίθεται στην ελεύθερη αγορά και στην απεριόριστη 
επιδίωξη κέρδους από τα άτομα, ενώ βασίζεται σε συγκεκριμένη γραμμή που 
θέτει τους επιχειρηματίες και το εργατικό δυναμικό συνδεδεμένους στενά 
μαζί σε ένα οργανικό και πνευματικά ενοποιημένο σύνολο. Ως μορφή 
οικονομίας χαρακτηρίζεται από την επέκταση του άμεσου πολιτικού και 
παρεμβατικού σχεδιασμού και ελέγχου πάνω στην βιομηχανία και την 
οργανωμένη εργατική τάξη για το κοινό συμφέρον. 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%83%
CE%BC%CF%8C%CF%82 - cite_note-2 

Ετυμολογία 

Ο όρος φασισμός προέρχεται από την ιταλική λέξη Fascismo που 
ετυμολογείται από την λατινική «fasces» (φάσκες, ενικός: fascis, ιταλικά 
fascio :φάσιο) που ονομάζονταν συγκεκριμένο αρχαίο ρωμαϊκό έμβλημα 
εξουσίας, που απεικόνιζε «ράβδους δεμένες γύρω από έναν πέλεκυ». 
Η λέξη παραπέμπει στους «littores» (λιτόρες) που ήταν ένα είδος ομάδων 
σωματοφυλάκων των γερουσιαστών της αρχαίας Ρώμης οι οποίοι 
διακρίνονταν από μια ράβδο που κρατούσαν και η οποία ήταν το σύμβολο της 
εξουσίας τους. Οι fasces ήταν στην αρχαία Ρώμη σύμβολο της εξουσίας των 
δικαστών και συμβόλιζαν την «ισχύ δια της ενώσεως»: μια μόνο ράβδος 
σπάζει εύκολα, ενώ μια δέσμη πολύ δύσκολα. Οι ράβδοι δεμένες γύρω από 
έναν διπλό πέλεκυ που έγινε το σύμβολο του φασισμού. Η αντιστοιχία με τους 
φασίστες της δεκαετίας του '20 βρίσκεται στο ότι οι πρώτες ομάδες 
φασιστών που σχηματίστηκαν στην Ιταλία ονομάστηκαν «fascio di 
combattimento», δηλαδή ομάδες-δέσμες μάχης. 

Γέννηση του φασισμού 

Ο φασισμός γεννήθηκε μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην 
Ιταλία από τον Μπενίτο Μουσολίνι το 1919 χωρίς ακόμα να αποτελεί δόγμα ή 
να προσδιορίζει κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ο Μουσολίνι ίδρυσε την 
οργάνωση Fasci di Compattimento στο Μιλάνο στις 13 Μαρτίου 1919 και 
αρχικά, τα πρώτα λίγα μέλη ήταν πρώην στρατιώτες που ήταν 
δυσαρεστημένοι από την έκβαση του πολέμου. Το 1921 ιδρύθηκε το Εθνικό 
Φασιστικό Κόμμα και εκλέχθηκε στην βουλή των Αντιπροσώπων, αμέσως το 
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επόμενο έτος επήλθε το χάος όταν φασιστικές ομάδες άρχισαν να 
καταλαμβάνουν διάφορα δημόσια κτήρια. Όταν οι αρχηγοί του σοσιαλιστικού 
κόμματος κήρυξαν απεργία, ο Μουσολίνι απαίτησε από την κυβέρνηση να την 
διακόψει απειλώντας ότι οι φασίστες θα έκαναν Πορεία προς την Ρώμη. Ο 
Βίκτωρ Εμμανουήλ Γ΄ φοβούμενος την αναταραχή και τον εμφύλιο παρέδωσε 
την εξουσία στον Μουσολίνι η οποία επισκιάστηκε τελικά από την Πορεία 
στην Ρώμη. Το 1926 το Εθνικό Φασιστικό Κόμμα έγινε το μοναδικό νόμιμο 
πολιτικό κόμμα και το κοινοβούλιο αντικαταστάθηκε από την βουλή των 
Συντεχνιών σύμφωνα με το Κορπορατιστικό σύστημα.  

Μελέτη του φασισμού 

Το κίνημα του φασισμού μελετήθηκε από πολλούς ξένους ερευνητές μεταξύ 
των οποίων οι πιο γνωστοί είναι ο Ρόμπερτ Πάξτον (Robert Paxton) και ο 
Εμίλιο Τζεντίλε. Από τους πιο έγκυρους Έλληνες μελετητές του φαινομένου 
θεωρείται ακόμη ο Νίκος Πουλαντζάς. 

Ταυτισμένος με τη νεωτερικότητα του μεσοπολέμου, από το τέλος του 
∆ευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ο φασισμός είναι στιγματισμένος και πολύ 
λίγες πολιτικές ομάδες τα τελευταία 60 χρόνια τόλμησαν να ταυτιστούν 
ανοιχτά μαζί του. 

Σε αντίθεση με άλλες ιδεολογίες, ο φασισμός δεν ανέπτυξε ποτέ πλήρες 
δόγμα ή πολιτική θεωρία και, κυρίως, δεν γράφτηκαν οποιαδήποτε σημαντικά 
πολιτικά κείμενα από φασιστική σκοπιά μετά το 1945. Έτσι, σχεδόν όλα τα 
κείμενα πάνω στο θέμα της φασιστικής ιδεολογίας έχουν γραφτεί από μη 
φασίστες και αντιφασίστες συγγραφείς, και έτσι είναι συχνά δύσκολο να 
καθορίσει κανείς τη θέση του φασισμού πάνω σε διάφορα σημαντικά θέματα. 
Η λέξη "φασίστας" χρησιμοποιείται πάντοτε με την μοναδική της, αρνητική 
σημασία, συχνά ως μια ετικέτα για επίκριση μιας αντίθετης άποψης, 
υποδηλώνοντας απολυταρχισμό και αντιδημοκρατική αντίληψη, και κυρίως 
απόψεις και ιδέες που στρέφονται ενάντια στον ανθρωπισμό και την 
παγκόσμια κοινωνία. 
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Σωβινισμός 

Ο σωβινισμός είναι η ακραία και άλογη αφοσίωση σε μια ομάδα στην οποία 
κάποιος ανήκει, ιδιαίτερα όταν αυτή η αφοσίωση προϋποθέτει μοχθηρία και 
μίσος εναντίον μιας αντίπαλης ομάδας. Ο όρος έλκει την καταγωγή του από 
τον Νικολά Σωβέν, έναν στρατιώτη του Ναπολέοντα Βοναπάρτη κατά τη 
διάρκεια της Πρώτης Γαλλικής Αυτοκρατορίας, εξαιτίας του φανατικού του 
ζήλου για τον Αυτοκράτορά του. 

Η καταγωγή του και η πρώιμη χρήση του δείχνουν πως επινοήθηκε για την 
περιγραφή του ακραίου εθνικισμού και πατριωτισμού. Σήμερα, ωστόσο, ο όρος 
σωβινισμός χρησιμοποιείται συχνότερα ως αναφορά στον ρατσισμό ή τον 
σεξισμό. 

Ο όρος εισήλθε σε δημόσια χρήση εξαιτίας μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης 
σατιρικής απεικόνισης του Σωβάν στο Γαλλικό θεατρικό έργο La Concarde 
Tricolore (Η Τρίχρωμη Κονκάρδα), που παρουσιάστηκε το 1831. Σ' αυτό ο 
ήρωας Σωβέν (Chauvin) είχε το ίδιο πάθος με το συνονόματο αξιωματικό. 

Σωβινισμός ως Εθνικισμός 

Στο "Ιμπεριαλισμός, Εθνικισμός, Σωβινισμός", Πολιτική Κριτική, η Χάνα 
Άρεντ περιγράφει τον όρο: 

Ο σωβινισμός είναι ένα σχεδόν φυσικό προϊόν της εθνικής αρχής στον 
βαθμό που ξεπηδά κατευθείαν από την παλαιά ιδέα της «εθνικής 
αποστολής.» ...(Μια) εθνική αποστολή θα μπορούσε να ερμηνευθεί με 
ακρίβεια ως η διαφώτιση (από το έθνος με την αποστολή αυτή) άλλων, 
λιγότερο τυχερών λαών οι οποίοι, για κάποιο λόγο, έχουν από θαύμα 
αφεθεί από την ιστορία χωρίς μια εθνική αποστολή. Όσο η αρχή αυτή 
δεν αναπτύχθηκε στην ιδεολογία του σωβινισμού και παρέμεινε στο 
μάλλον ακαθόριστο βασίλειο της εθνικής ή ακόμα εθνικιστικής 
υπερηφάνειας, συχνά κατέληξε σε μια υψηλή αίσθηση ευθύνης για την 
ευημερία υπανάπτυκτων λαών. 

Ο όρος δεν προϋποθέτει την κρίση πως ο σωβινιστής έχει σωστή ή λάθος 
γνώμη, αλλά πως είναι τυφλός και χωρίς λογική στην πορεία σχηματισμού 
αυτής της γνώμης, αγνοώντας όποια δεδομένα να κατευνάσουν τη ζέση του. 
Ωστόσο, στη σύγχρονη χρήση του, ο όρος χρησιμοποιείται συχνά μειωτικά για 
να υποδηλώσει πως ο σωβινιστής είναι παράλογος και λάθος στην γνώμη του. 
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Σωβινισμός ως σεξισμός 

Η φράση αντρικός σωβινισμός πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του `60 με την 
άνοδο του φεμινισμού και χρησιμοποιείται για την περιγραφή της πίστης στην 
αντρική ανωτερότητα. Κοινή είναι και η μειωτική φράση "Αντρικό σωβινιστικό 
γουρούνι" ως μειωτική για έναν άντρα που θεωρείται πως έχει σεξιστική 
συμπεριφορά έναντι των γυναικών. 
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι «βασικά δικαιώματα και θεμελιώδεις 
ελευθερίες που δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι», τα οποία περιλαμβάνουν 
αστικά και πολιτικά δικαιώματα όπως το δικαίωμα στη ζωή και την ελευθερία, 
την ελευθερία σκέψης και έκφρασης, καθώς και την ισότητα ενώπιον του 
νόμου. Στα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνονται, επίσης, κοινωνικά, 
πολιτιστικά και οικονομικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα της συμμετοχής 
στον πολιτισμό, το δικαίωμα στην τροφή, την ιατρική περίθαλψη, το δικαίωμα 
στην εργασία, την εκπαίδευση και το δικαίωμα στην παροχή στέγης. Όλοι οι 
άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. 
Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρονται 
μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης.     

Στην αρχαία Μεσοποταμία μαρτυρούνται από το 2350 Π.Κ.Χ. περίπου οι 
αρχαιότεροι νομικοί κώδικες οι οποίοι περιλάμβαναν σε κάποιο βαθμό την 
έννοια του δικαιώματος. Ο αρχαιότερος νομικός κώδικας που σώζεται ως 
σήμερα είναι ο νεοσουμερικός Κώδικας του Ουρ-Ναμμού (περ. 2050 Π.Κ.Χ.). 
Στη γνωστότερη σειρά νόμων, τον Κώδικα του Χαμουραμπί (περ. 1780 
Π.Κ.Χ.), περιέχονται κανόνες —και ποινές σε περίπτωση παραβίασης των 
κανόνων— που ρυθμίζουν μια σειρά από ζητήματα όπως τα δικαιώματα των 
γυναικών, των παιδιών και των δούλων.[3] 

Στους προλόγους αυτών των κωδίκων γίνεται επίκληση στους 
Μεσοποτάμιους θεούς με σκοπό την θεϊκή επικύρωση. Η προέλευση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις κοινωνίες συχνά πήγαζε από θρησκευτικά 
ιερά κείμενα. Οι Βέδες, η Βίβλος, το Κοράνι και τα Ανάλεκτα του Κομφούκιου 
είναι μεταξύ των αρχαίων γραπτών πηγών που πραγματεύονται με ζητήματα 
όπως τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ατόμου. 
Παρόμοια, ποικίλες φιλοσοφικές ιδέες περιλάμβαναν αντιλήψεις που θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν ως ανθρώπινα δικαιώματα. 

Αξιοσημείωτη θέση στο ιστορικό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει ο 
Κύλινδρος του Κύρου του 539 Π.Κ.Χ., ο οποίος έχει περιγραφεί ως «η πρώτη 
διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων» της ιστορίας.[4] Τα Ήδικτα 
(∆ιατάγματα) του αυτοκράτορα Ασόκα της Ινδίας (272-231 Π.Κ.Χ.) 
αποτελούν κοινωνικές και ηθικές εφαρμογές αρχών του Βουδισμού. Το 
Σύνταγμα της Μεδίνας του 622 Κ.Χ., το οποίο συντάχθηκε από τον Μωάμεθ, 
αποτέλεσε επίσημη συμφωνία μεταξύ των φυλών που ζούσαν στη Μεδίνα και 
περιλάμβανε Μουσουλμάνους, Εβραίους και παγανιστές.[5] Η αγγλική Magna 
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Carta του 1215 έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία της αγγλικής 
νομοθεσίας, αλλά και στη σύγχρονη διεθνή και συνταγματική νομοθεσία. 

 
Πολλοί από τους σύγχρονους νόμους και οι περισσότερες από τις σύγχρονες 
ερμηνείες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων προέρχονται από την σχετικά 
πρόσφατη ιστορία. Η αγγλική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωμάτων (Bill of Rights) 
του 1689 καθιστούσε παράνομες μια σειρά καταπιεστικών κρατικών 
ενεργειών στο Ηνωμένο Βασίλειο. ∆ύο σημαντικές επαναστάσεις έλαβαν 
χώρα κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, η μία στις Ηνωμένες Πολιτείες το 
1776 και η άλλη στη Γαλλία το 1789, οι οποίες οδήγησαν στην υιοθέτηση της 
∆ιακήρυξης της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και 
της ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη αντίστοιχα, 
κατοχυρώνοντας ορισμένα βασικά δικαιώματα. Επιπρόσθετα, η ∆ιακήρυξη 
των ∆ικαιωμάτων της Βιρτζίνια του 1776 καθιέρωσε κάποια θεμελιώδη 
δικαιώματα και ελευθερίες. 

Ακολούθησε η πρόοδος στη φιλοσοφία περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων από 
φιλοσόφους όπως ο Αμερικανός Τόμας Πέιν, ο Άγγλος Τζον Στιούαρτ Μιλ 
και ο Γερμανός Γκέοργκ Χέγκελ κατά τη διάρκεια του 18ου και του 19ου 
αιώνα. Ο όρος «ανθρώπινα δικαιώματα» ήρθε σε ύπαρξη πιθανώς στην 
περίοδο μεταξύ του έργου ∆ικαιώματα του Ανθρώπου του Πέιν και των 
κειμένων του Γουίλιαμ Λόιντ Γκάρισον στην εφημερίδα The Liberator ο 
οποίος έγραψε ότι προσπαθούσε να στρατεύσει τους αναγνώστες του «στο 
μεγάλο αγώνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».  

Στην Ελλάδα τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα σύμφωνα με το 
σύνταγμα (άρθρα 4 έως 25), αλλά και στο Αστικό ∆ίκαιο(άρθρα 281-
286).Εντούτοις, αν ζητήσετε από πολλούς ανθρώπους να σας απαριθμήσουν 
τα δικαιώματά τους, θα σας πουν μόνον για την ελευθερία του λόγου και της 
θρησκευτικής πεποίθησης και, ίσως, ένα δυο άλλα. ∆εν υπάρχει αμφιβολία 
ότι πρόκειται για σημαντικά δικαιώματα αλλά το πλήρες εύρος των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι πολύ μεγάλο. Εμπεριέχουν επιλογές και 
ευκαιρίες. Εμπεριέχουν την ελευθερία να αποκτήσει κανείς μια δουλειά, να 
ακολουθήσει μια σταδιοδρομία, να επιλέξει το σύντροφο που επιθυμεί και να 
αναθρέψει τα παιδιά του. Περιλαμβάνουν το δικαίωμα της ανεμπόδιστης 
μετακίνησης και το δικαίωμα να εργάζεται κανείς και να έχει δίκαιες 
απολαβές χωρίς να υφίσταται παρενοχλήσεις, κακομεταχείριση, απειλές και 
αυθαίρετες απολύσεις. Περιλαμβάνουν ακόμα και το δικαίωμα του ελεύθερου 
χρόνου. 
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Σε παλιότερες εποχές, δεν υπήρχαν ανθρώπινα δικαιώματα. Μετά ήρθε η 
ιδέα ότι οι άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν συγκεκριμένες ελευθερίες. Και 
αυτή η ιδέα, στον απόηχο του ∆ευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αποτυπώθηκε 
τελικά στο έγγραφο που ονομάζεται η Οικουμενική ∆ιακήρυξη των 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων, με τα τριάντα δικαιώματα τα οποία παρέχονται σε 
όλους τους ανθρώπους. 

Μέχρι το 1948, η νέα Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών είχε τραβήξει την προσοχή ολόκληρου του κόσμου. Υπό τη 
δυναμική προεδρία της Ελέανορ Ρούζβελτ, χήρας του προέδρου των 
Ηνωμένων Πολιτειών Φρανκλίνου Ρούζβελτ, υπερμάχου των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και αντιπροσώπου των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, η Επιτροπή ξεκίνησε 
την προπαρασκευή του εγγράφου που θα γινόταν η Οικουμενική ∆ιακήρυξη 
των Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων. Η έμπνευσή του, αποδόθηκε στην Ελέανορ 
Ρούζβελτ η οποία την αποκάλεσε Μάγκνα Κάρτα για όλη την ανθρωπότητα. 
Υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ στις 10 ∆εκεμβρίου 1948. 

Στο προοίμιό της, και στο Άρθρο 1, η ∆ιακήρυξη δηλώνει κατηγορηματικά τα 
εγγενή δικαιώματα όλων των ανθρωπίνων όντων: «Η παραβίαση και η 
περιφρόνηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου οδήγησαν σε πράξεις 
βαρβαρότητας, που εξεγείρουν την ανθρώπινη συνείδηση, και η προοπτική 
ενός κόσμου όπου οι άνθρωποι θα είναι ελεύθεροι να μιλούν και να 
πιστεύουν, λυτρωμένοι από τον τρόμο και την αθλιότητα, έχει διακηρυχθεί 
ως η πιο υψηλή επιδίωξη του ανθρώπου...Όλοι οι άνθρωποι γεννήθηκαν 
ελεύθεροι και ίσοι όσον αφορά την αξιοπρέπεια και τα δικαιώµατά τους».  

Τα Κράτη Μέλη του ΟΗΕ υποσχέθηκαν να συνεργαστούν για την προώθηση 
των τριάντα Άρθρων για τα ανθρώπινα δικαιώματα που, για πρώτη φορά στην 
ιστορία, συγκεντρώθηκαν και κωδικοποιήθηκαν σε ένα και μόνο έγγραφο. 
Έτσι, πολλά από αυτά τα δικαιώματα, με διάφορες μορφές, αποτελούν σήμερα 
συνταγματικούς νόμους των δημοκρατικών χωρών. 

Οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμφωνούν ότι χρόνια μετά την 
έκδοσή της η Οικουμενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων 
παραμένει ακόμα περισσότερο όνειρο παρά πραγματικότητα. Παραβιάσεις 
σημειώνονται σε κάθε μέρος του κόσμου. Για παράδειγμα, η Παγκόσμια 
Έκθεση της ∆ιεθνούς Αμνηστίας του 2009 και άλλες πηγές δείχνουν ότι 
συμβαίνουν τα εξής: 

• Βασανιστήρια ή κακοποίηση σε τουλάχιστον 81 χώρες 
• Άδικες δίκες σε τουλάχιστον 54 χώρες 
• Περιορισμοί στην ελευθερία της έκφρασης σε τουλάχιστον 77 χώρες 
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Ειδικά οι γυναίκες και τα παιδιά περιθωριοποιούνται με διάφορους τρόπους, ο 
τύπος δεν είναι ελεύθερος σε πολλές χώρες και επιβάλλεται σιωπή στους 
διαφωνούντες, πολύ συχνά μόνιμα. Ενώ κατά τη διάρκεια των εξήντα χρόνων 
υπάρχουν κάποια κέρδη, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
αποτελούν ακόμα και σήμερα μάστιγα για τον κόσμο μας. 

Το 2007 εκτιμάται ότι 6.500 άτομα πέθαναν κατά τη διάρκεια ένοπλων 
συγκρούσεων στο Αφγανιστάν και σχεδόν οι μισοί ήταν θάνατοι αμάχων 
πολιτών από αντάρτες. Εκατοντάδες πολίτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια 
επιθέσεων αυτοκτονίας από ένοπλες ομάδες. 

Το 2007 στη Βραζιλία, σύμφωνα με την επίσημη δήλωση, η αστυνομία 
σκότωσε τουλάχιστον 1.260 άτομα – ο μεγαλύτερος αριθμός, μέχρι σήμερα. 
Όλα τα περιστατικά καταχωρήθηκαν επίσημα ως «ενέργειες αντίστασης» και 
ερευνήθηκαν ελάχιστα ή καθόλου. 

Στην Ουγκάντα, 1.500 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε εβδομάδα σε 
στρατόπεδα εκτοπισμένων. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
έχουν πεθάνει 500.000 άτομα σ’ αυτά τα στρατόπεδα. 

Οι Βιετναμέζικες αρχές έκλεισαν δια της βίας τουλάχιστον 75.000 
εθισμένους σε ναρκωτικές ουσίες και πόρνες σε 71 ασφυκτικά γεμάτα 
στρατόπεδα «αποκατάστασης» κατατάσσοντάς τους στην κατηγορία «υψηλού 
κινδύνου» προσβολής από HIV/AIDS χωρίς όμως να τους προσφέρουν μέσα 
θεραπείας. 
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ΜΚΟ 

O όρος μη-κυβερνητικοί οργανισμοί είναι πολύ γενικός, ευρύς και εμπεριέχει 

στους κόλπους του πολλούς διαφορετικούς τύπους οργανώσεων. Τα κριτήρια 

για την διαφοροποίηση τους ποικίλουν ως προς: 

1. την ύλη τους και το αντικείμενο τους 

2. τον τρόπο λειτουργίας τους 

3. το μέγεθος τους (οικονομικοί γίγαντες και μικρές τοπικές οργανώσεις 

με λίγα μέλη και πολύ εθελοντική εργασία) 

4. τον τόπος δράσης (εθνικό, ευρωπαϊκό, παγκόσμιο επίπεδο)  

5.  τον γενικό προσανατολισμό και τους στόχους τους  

 

1. Όσον αφορά την καθ΄ ύλη κατηγοριοποίηση των μη-κυβερνητικών 

οργανώσεων απαντούμε μεγάλη ποικιλία. Έτσι λοιπόν εδώ αναφέρονται 

σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες κατηγορίες:        

i. η υγεία 

Σ’  αυτόν τον τομέα η δραστηριότητα των ΜΚΟ αφορά κυρίως 

την ενημέρωση και χρηματοδότηση για την πρόληψη ασθενειών, 

όπως το AIDS (π.χ η οργάνωση ‘AIDS-Προστασία’) 

ii. η Πρόνοια 

Σε αυτόν τον τομέα συναντούμε ΜΚΟ που στόχο έχουν την 

ψυχολογική υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων (π.χ. 

‘Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος’) 

iii. τα παιδιά 

Όσες ΜΚΟ δραστηριοποιούνται σ’ αυτόν τον τομέα μάχονται 

κατά της παιδικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης (π.χ. ‘Το 

χαμόγελο του παιδιού’) αλλά και της παιδικής εργασίας και της 
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έλλειψης εκπαίδευσης των παιδιών του τρίτου κόσμου 

iv. πρόσφυγες-μετανάστες 

Όσες οργανώσεις ασχολούνται με αυτόν τον τομέα στοχεύουν 

στην ενίσχυση των διεθνοτικών σχέσεων μεταξύ κοινοτήτων 

μεταναστών-προσφύγων και Ελλήνων πολιτών (‘Ελληνο-

πολωνικός Σύλλογος Φιλίας και Συνεργασίας’) και στην 

διεκδίκηση των ατομικών δικαιωμάτων των προσφύγων 

v. περιβάλλον-οικολογία 

Όσες ΜΚΟ αναπτύσσουν τις δραστηριότητες τους στον τομέα 

αυτόν ασχολούνται κυρίως με την προστασία του περιβάλλοντος 

και την διαφύλαξη  του φυσικού πλούτου (‘Μεσογειακός 

Σύλλογος για την Σωτηρία των Θαλασσίων Χελωνών’)  

vi. Ανθρώπινα δικαιώματα 

Εδώ συναντούμε οργανισμούς οι οποίοι επιδιώκουν την 

προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων (‘Κέντρο Προάσπισης 

Ανθρωπίνων δικαιωμάτων’) 

vii. αθλητισμός 

Αυτές οι οργανώσεις έχουν ως κύριο σκοπό τους την μύηση 

νέων ή και μεγαλυτέρων στον ερασιτεχνικό αθλητισμό καθώς 

και στις εναλλακτικές μορφές του (‘Ελληνικός Ορειβατικός 

Σύλλογος Νιγρήτας’) 

viii. τέχνες και πολιτισμός 

Σε αυτή την θεματική ενότητα δραστηριοποιούνται ΜΚΟ, οι 

οποίες στοχεύουν είτε στον εκπολιτισμό εξωραϊσμό μιας 

συγκεκριμένης περιοχής είτε στην γενική πολιτισμική ανάπτυξη 

μίας κοινωνίας (‘UNESCO’) είτε τέλος στην προβολή μίας 

συγκεκριμένης κουλτούρας και στην προώθηση της  
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2. Όσον αφορά τον στόχο τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης 

μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τις ΜΚΟ σε τρία βασικά μοντέλα 

 

  

i. Τα μεγαθήρια τα οποία είναι ΜΚΟ με τεράστια έσοδα και με 

μεγάλες και ταυτόχρονα ικανότατες επιχειρησιακές δυνατότητες (π.χ. 

CARE INTERNATIONAL) 

ii. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν τα σύνολα πολιτών τα οποία 

έχουν πενιχρά έσοδα και βασίζονται κυρίως στην εθελοντική δράση 

των μελών τους και την αυθόπρητη συμμετοχή των πολιτών σε αυτά 

iii. Τέλος υπάρχουν οι μικρές ομάδες τοπικής εμβέλειας 

απαρτιζόμενες συνήθως από εθελοντές και στοχεύουν στην λύση 

τοπικών προβλημάτων 

3. Ως προς το μέγεθος η διάκριση των ΜΚΟ μπορεί να γίνει σε τέσσερα 

μέρη:  

i.  Μικρές κοινωνικά βασιζόμενες ομάδες. 

ii. Οργανώσεις περιφερειακές συνήθως με φιλανθρωπικούς 

σκοπούς. 

iii. ΜΚΟ εθνικού επιπέδου 

iv. ∆ιεθνείς ΜΚΟμε μεγάλη και συνήθως παγκοσμίου επιπέδου 

επιχειρησιακή ικανότητα 

4.  Όσον αφορά την γεωγραφική σκοπιά υπάρχουν οι τοπικής δράσης και 

οι παγκόσμιας δράσης ΜΚΟ. Έτσι από την μία πλευρά έχουμε την 

GREANPEACE η οποία μπορεί να δράσει οπουδήποτε στον κόσμο και  

την ενδιαφέρουν θέματα σε όλη την υδρόγειο, και από την άλλη πλευρά 

έχουμε ευρωπαϊκές ΜΚΟ που τους απασχολούν μόνο συγκεκριμένα 

θέματα  
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5. Όσον αφορά τον τρόπο δράσης μπορούμε να διακρίνουμε πολλά είδη 

ΜΚΟ τα κυριότερα όμως είναι τα εξής: 

i. Αυτά που διεκπεραιώνουν τον σκοπό τους χρηματοδοτώντας 

και κάνοντας δωρεές όπως το ίδρυμα FORD & ROCKEFELLER 

FOUNDATIONS. 

ii. Αυτά που στηρίζονται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών με τα 

μέσα που τα ίδια διαθέτουν  (π. χ. GREENPEACE) 

iii. Αυτά που στηρίζονται στην προσπάθεια τους να αφυπνίσουν και 

να κινητοποιήσουν την κοινή γνώμη (π. χ. Κοινωνικό φόρουμ).  

 

Στην αγγλική γλώσσα ο όρος «Government» είναι πιο κοντά στην έννοια του 

«Κράτους» παρά στην έννοια της «Κυβέρνησης» σύμφωνα με τα ελληνικά 

δεδομένα,  δηλαδή το ανώτατο συλλογικό όργανο στο πλαίσιο της 

εκτελεστικής εξουσίας. Συνεπώς θα ήταν πιο σωστό να μεταφράζουμε τον 

όρο «non-governmental organizations» ως «μη-κρατικές οργανώσεις» και 

όχι ως «μη-κυβερνητικές οργανώσεις».  

Η απόδοση του όρου στα ελληνικά ως «μη-κυβερνητικές οργανώσεις» είναι 

ευρέως διαδεδομένη, αν και εσφαλμένη. Στην ελληνική γλώσσα η 

«Κυβέρνηση» είναι το συνταγματικό όργανο που κατευθύνει τη γενική 

πολιτική της χώρας και απαρτίζεται από τον Πρωθυπουργό και τους 

Υπουργούς (άρθρα 82 και 81 Συντ.). Υπάρχουν συλλογικά κυβερνητικά 

όργανα (ν. 1558/1985), όχι όμως και «κυβερνητικές οργανώσεις», επομένως 

δεν έχει νόημα και ο όρος «μη-κυβερνητικές οργανώσεις». 
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     ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ  

        Φύλο: Αγόρι                    Κορίτσι                 

        Ερωτήσεις: 

• Με ποια κριτήρια διαλέγετε τους φίλους σας; 

1. Να έχει το ίδιο φύλο 

2. Να έχει την ίδια θρησκεία 

3. Να είναι από την ίδια χώρα με εσάς 

4. Τίποτα από τα παραπάνω 

• Θα μπορούσατε να συνάψετε σχέση με έναν αλλόθρησκο/η;   Ναι               
Όχι  

• Έχεις φίλο ή γνωρίζεις κάποιον που έχει έρθει ως μετανάστης στην 
χώρα σου;   Ναι             Όχι  

• Σε ενοχλεί το γεγονός ότι στο σχολείο σου υπάρχουν αλλοδαποί 
μαθητές; Ναι       Όχι 

• Ακούτε πολύ συχνά τους συμμαθητές σας να μιλούν για κάποιο 
αλλοδαπό μαθητή αποκαλώντας τον με την εθνικότητα του και όχι με 
το όνομα του;  

         Συχνά             Σπάνια                  Ποτέ  
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• Έχετε φίλο άλλης εθνικότητας; Ναι        Όχι 

• Ψηφίζετε συμμαθητές σας άλλης εθνικότητας για τα μαθητικά 
συμβούλια της τάξης ή του σχολείου; Ναι             Όχι 

• Πώς δέχεστε το γεγονός ότι αλλοδαποί μαθητές αριστεύουν ή ακόμα 
γίνονται και σημαιοφόροι του σχολείου;   Φυσιολογικό   Αδιάφορο    
Ανεπίτρεπτο 

• Πιστεύεις ότι υπάρχουν ξεχωριστά γυναικεία και ανδρικά επαγγέλματα 
για να ακολουθήσεις στη ζωή σου; Ναι     Όχι 

• Είναι απαραίτητο για ένα σχολείο να έχει εγκαταστάσεις για άτομα με 
αναπηρίες; Ναι    Όχι  

• Πιστεύεις ότι θα υπήρχε διαφορετική αντιμετώπιση σε κάποιον με 
διαφορετικά πολιτικά χαρακτηριστικά; Ναι      Όχι  

• Με ποιους δεν θέλεις να κάνεις παρέα; 

• Για ποιον λόγο; 

• Συμφωνείς  με τα μέτρα που έχουν παρθεί από την κυβέρνηση με ότι 
αφορά τους ομοφυλόφιλους και τα δικαιώματά τους; ∆ικαιολόγησε την 
απάντηση σου. 

• Πιστεύεις ότι η γνώμη σου για τους ανθρώπους διαμορφώνεται από 
εξωτερικούς παράγοντες;  (π.χ. προκαταλήψεις, ΜΜΕ) Ναι Όχι 

• Θα είχατε αντίρρηση να προσκαλέσετε σπίτι σας έναν αλλοδαπό; Ναι      
Όχι 

• Θα σας άρεσε να ζείτε σε μια γειτονιά μεταναστών; Ναι    Όχι 

• Θα χαρακτηρίζατε τον εαυτό σας ως ρατσιστή; Ναι   Όχι 
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∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ       ΑΓΟΡΙΑ 

Με ποια κριτήρια διαλέγετε τους φίλους σας; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα μπορούσατε να συνάψετε σχέση με έναν αλλόθρησκο/η; 

      

52 
 



 Έχεις φίλο ή γνωρίζεις κάποιον που έχει έρθει ως μετανάστης στη 
χώρα σου;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε ενοχλεί το γεγονός ότι στο σχολείο σου υπάρχουν αλλοδαποί μαθητές; 

 

 

 

 

 

 

 

Πιστεύεις ότι υπάρχουν ξεχωριστά γυναικεία και αντρικά επαγγέλματα για να 
ακολουθήσεις στη ζωή σου; 
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Θα είχατε αντίρρηση να προσκαλέσετε σπίτι σας έναν αλλοδαπό;  
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κύριο  Κούτρα, καθηγητή του 
πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, για την αμέριστη βοήθεια του στην 
ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. 
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