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                 ΣΗ  ΔΗΝΑΗ Ο  ΡΑΣΗΜΟ - ΟΡΗΜΟ 

Ο ξαηζηζκόο είλαη ην δόγκα πνπ αλαπηύζζεηαη κε ζύλδεζκν 
ζπγθεθξηκέλα γλσξίζκαηα  όπσο π.ρ. εζληθά, ζξεζθεπηηθά, πνιηηηθά θ.ι.π., 
πξνθεηκέλνπ λα αλαγάγεη κηα νκάδα αληίζηνηρα (θνηλσληθή, θπιεηηθή), σο 
ππέξηεξε άιισλ. Σν πην ζπλεζηζκέλν είδνο ξαηζηζκνύ, θαη απηό πνπ έρεη 
δώζεη ηελ αξρηθή νλνκαζία ζηελ ιέμε (εθ ηεο ηηαιηθήο (ξάηζα) razza = 
θπιή),είλαη ν θπιεηηθόο ξαηζηζκόο. 

Οη θπιεηηθνί ξαηζηζηέο πηζηεύνπλ ζε βηνινγηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ 
θπιώλ, βάζεη ησλ νπνίσλ θαη πξνζδηνξίδνπλ απηέο ζε αλώηεξεο θαη 
θαηώηεξεο. Έηζη, κε ηελ ζεσξία απηή ππνζηεξίδνπλ όηη ε θπιή κε 
ζπγθεθξηκέλα (αλώηεξα) εμσηεξηθά ε αλζξσπνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, έρεη ην 
δηθαίσκα λα ζεσξεί εαπηόλ ηεο αλώηεξε από ηηο άιιεο. Γελ  ζα κπνξνύζακε 
λα ήκαζηαλ όινη νη ίδηνη γηαηί ηόηε ν θόζκνο ζα  ήηαλ κνλόηνλνο θαη 
απαίζηνο. Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο αλζξώπνπο σο 
θαηώηεξνπο ε αθόκε θαη άμηνπο πεξηθξόλεζεο, ιόγσ ηεο θπιεηηθήο ε εζληθήο 
ηνπο θαηαγσγήο. Δίλαη κηα ζπκπεξηθνξά πνπ παξνπζηάδνπλ νη θνηλσλίεο θαη 
είλαη έλα δηαρξνληθό θαηλόκελν.  

Ραηζηζκόο ζεκαίλεη θαρππνςία αθόκα θαη πεξηθξόλεζε απέλαληη ζηα 
άηνκα πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθά θπζηθά θαη πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά από όηη 
νη άιινη άλζξσπνη. Ζ ιέμε απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηηο πξάμεηο 
κηαο νκάδαο αλζξώπσλ ελαληίνλ κηαο άιιεο νκάδαο. ήκεξα βξηζθόκαζηε 
ζηνλ 21ν αηώλα θαη παξόιν ηνπ όηη έρεη πξνρσξήζεη ν πνιηηηζκόο 
εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ πνιιέο δηαθξίζεηο κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ: 

  από δηαθνξεηηθέο θπιέο 

  εθκεηάιιεπζε μέλσλ αλζξώπσλ 

  πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή ζξεζθεία 

  πνπ είλαη λαξθνκαλείο 

  πνπ είλαη απνθπιαθηζκέλνη 

  πνπ έρνπλ δηάθνξεο αζζέλεηεο π.ρ. AIDS  

 απνθιεηζκόο γπλαηθώλ από νξηζκέλα επαγγέικαηα. 

πλεπώο ξαηζηζκόο είλαη ε δηάθξηζε θαζώο θαη ε κεξνιεπηηθή θαη άδηθε 
αληηκεηώπηζε πνπ πθίζηαληαη θάπνηεο θπιέο, θνηλσληθέο νκάδεο ή 
κεκνλσκέλα άηνκα από άιινπο πνπ ζεσξνύλ ηνπο ίδηνπο <<αλώηεξνπο >> 
ηόζν ζε βηνινγηθό (θπιεηηθόο ξαηζηζκόο) όζν θαη ζε θνηλσληθό, πνιηηηθό, 
πνιηηηζηηθό …(θνηλσληθόο ξαηζηζκόο) επίπεδν. 

 
 



 

ΟΗ ΑΗΣΗΔ ΣΟΤ ΡΑΣΗΜΟΤ 

 Σν πξόβιεκα ηνπ  ξαηζηζκνύ  μεθηλά  πξώηα από ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν  θαη 
κεηά από ηελ θνηλσλία.   
Από ηνλ άλζξσπν  κπνξεί λα πξνέξρεηαη από  : 
- Σελ επηζπκία καο λα πξνζηαηέςνπκε ηνλ ηξόπν δσήο καο,ηηο παξαδόζεηο καο , ηηο αμίεο 
θαη ηηο ηδέεο  κε ηηο νπνίεο κεγαιώζακε,  από νηηδήπνηε είλαη μέλν   ή δηαθνξεηηθό από 
εκάο: Οη άλζξσπνη αηζζάλνληαη άλεηα κε ηνπο αλζξώπνπο πνπ ηνπο κνηάδνπλ θαη έρνπλ 
όκνηεο αληηδξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξά..Οπνηνζδήπνηε δελ καο κνηάδεη  ηνλ ζεσξνύκε 
θαηώηεξν καο ή απεηιή.Φνβόκαζηε κήπσο ν ηξόπνο δσήο καο , ηα ήζε θαη έζηκα καο  
αιιάμνπλ ή  ραζνύλ εμαηηίαο ηεο ζπλαλαζηξνθήο καο κε αλζξώπνπο πνπ έρνπλ 
δηαθνξεηηθά  ήζε ,έζηκα θαη ηξόπν δσήο . 
- Σνλ θόβν ηεο απώιεηαο απηώλ πνπ έρνπκε ή πνπ ήκαζηε :Φνβόκαζηε κήπσο ράζνπκε  
από άιια άηνκα ηηο δνπιεηέο καο, ηε θνηλσληθή καο ζέζε, ηε πεξηνπζία καο, ηε αμία καο 
σο άηνκα .  
- Σελ άγλνηα πνπ πξνέξρεηαη από ηελ έιιεηςε παηδείαο  θαη κόξθσζεο: Οη άλζξσπνη πνπ 
δελ έρνπλ παηδεία επεξεάδνληαη εύθνια από άιινπο  αλζξώπνπο , παξέεο ή  κεγαιύηεξεο 
νκάδεο θαη  δελ κπνξνύλ λα θξίλνπλ ζσζηά. Οη ξαηζηζηέο κπνξνύλ λα θαιιηεξγήζνπλ ζε 
απηνύο ηνπο αλζξώπνπο αηζζήκαηα θαησηεξόηεηαο ή λα ηνπο θαλαηίζνπλ ελαληίνλ άιισλ 
αλζξώπσλ ή νκάδσλ. 
- Σελ έιιεηςε απηνεθηίκεζεο θαη απηνζεβαζκνύ. Απηή ε έιιεηςε νδεγεί ζε  αηζζήκαηα 
θαησηεξόηεηαο, αλσηεξόηεηαο ,δήιηαο ή κίζνπο: Οη ξαηζηζηέο έρνπλ ζπλήζσο ρακειή 
εθηίκεζε θαη έιιεηςε αγάπεο γηα ηνλ εαπηό ηνπο θαη  γηα ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπο .Έρνπλ  
κία αίζζεζε απνηπρίαο θαη ηελ αίζζεζε νηη  ζηεξνύληαη ίζσλ επθαηξηώλ θαη δπλαηνηήησλ. 
Noκίδνπλ όηη  άιινη άλζξσπνη θηαίλε γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ θαη όρη νη δηθέο ηνπο 
αδπλακίεο. Δθδειώλνπλ όια απηά ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζηνπο άιινπο θαη 
εηδηθόηεξα ζηνπο πην αδύλακνπο θνηλσληθά ή ζσκαηηθά. 
 
 Aηηίεο ηνπ ξαηζηζκνύ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ θνηλσλία είλαη : 
-Oηθνλνκηθνί θπξίσο ιόγνη :  Ζ εθκεηάιιεπζε  ησλ θησρώλ αλζξώπσλ (π.ρ. απηώλ πνπ 
έρνπλ πάεη ζε άιιε ρώξα γηα λα βξνπλ δνπιεία ) θαη γεληθά αλζξώπσλ  πνπ πξνζθέξνπλ 
θζελή εξγαζία. 
-Οηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο : Ζ βία, ε εγθιεκαηηθόηεηα, νη άληζεο 
επθαηξίεο,νη θνηλσληθέο δηαθνξέο κεηαμύ αηόκσλ ή νκάδσλ θαη ε αλεξγία,  δεκηνπξγνύλ 
έρζξα π.ρ.ελαληίνλ ησλ μέλσλ κεηαλαζηώλ  .  
-Δπηζπκία θάπνησλ αηόκσλ ή ιαώλ γηα απόθηεζε δύλακεο θαη εμνπζίαο ( γηα ζπκθέξνληα 
νηθνλνκηθά, εδαθηθά, θνηλσληθά, πνιηηηθά θ.α.): Κάπνηεο νκάδεο  πηνζεηνύλ ξαηζηζηηθέο 
αληηιήςεηο πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηνύλ άιιεο νκάδεο. Γηα παξάδεηγκα , έηζη 
δεκηνπξγείηαη ν έιεγρνο ησλ αλζξώπσλ κηαο ρώξαο από θάπνηα πνιηηηθή δύλακε  
πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηνύλ άιιεο  νκάδεο ή ρώξεο  (π.ρ. ν γεξκαληθόο θαζηζκόο ηνπ 
Υίηιεξ) 
-Πξνθαηαιήςεηο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ από ηελ νηθνγέλεηα, ηελ ζξεζθεία, ηηο 
παξαδόζεηο ή  ην πεξηερόκελν ησλ ζπνπδώλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο : Απνηέιεζκα 
είλαη λα κελ απνδερόκαζηε ηελ δηαθνξεηηθόηεηα 
 
 άιισλ αλζξώπσλ θαη λα κελ  καζαίλνπκε γηα ηηο ζπλζήθεο δσήο θαη ηηο  ηδέεο ηνπο. 
-Έιιεηςε εζηθώλ αμίσλ εμαηηίαο ηνπ ζύγρξνλνπ ηξόπνπ δσήο  θαζώο θαη ζύγρπζε  
ηδενινγηθή θαη  πνιηηηθή: Γειαδε ππάξρεη  απνπξνζαλαηνιηζκόο ησλ αλζξώπσλ από ηα 
κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ,έιιεηςε επηθνηλσλίαο κεηαμπ ησλ αλζξώπσλ, απνμέλσζε ηνπ 
αλζξώπνπ,  αδηαθνξία πξνο ηνλ ζπλάλζξσπν, κεηαβίβαζε επζπλώλ σο εύθνιε ιύζε , ε 
καλία ηνπ θαηαλαισηηζκνύ, αληαγσληζηηθά πξόηππα ζηελ θνηλσλία αληί γηα αιιειεγγύε θαη 
αιιεινβνήζεηα, θαζώο θαη ε εθηίκεζε/αλαγλώξηζε ησλ αλζξώπσλ βάζεη απηώλ πνπ έρνπλ 



 

θαη όρη βάζεη ηνπ ραξαθηήξα ηνπο. 

 

Bηβιηνγξαθία  από ην internet: 

-«Mαζεηηθνί Οξίδνληεο».Φεβξνπάξηνο 2008.Σεύρνο 1 

-«Βηθηπαίδεηα», ειεύζεξε εγθπθινπαίδεηα 

-«Γηαζηάζεηο θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ ζηελ Διιάδα» Δζληθό Κέληξν Κνηλσληθώλ Δξεπλώλ 

ζηελ Διιάδα. Αζήλα 2002.  

-«S.A.-Socialist Worker» (http://socialistworker.org/2002-

2/431/431_08_Racism.shtml) 
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ΤΝΔΠΔΗΔ ΣΟΤ ΡΑΣΗΜΟΤ 
 

 

 Ο ξαηζηζκόο θέξλεη πνιιά πξνβιήκαηα ζην πιαλήηε, αιιά θαη ζηνπο καύξνπο. 

Δίλαη έλα πξόβιεκα όπνπ αληηκεησπίδεη πνιύο θόζκνο. Καη πάληα ππάξρνπλ  άλζξσπνη νη 

νπνίνη κπιέθνληαη κε ηνλ ξαηζηζκό. 

 Λνηπόλ, ν ξαηζηζκόο δελ είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, έρεη πνιιέο ζπλέπεηεο θαη 

κεξηθέο απν απηέο είλαη όηη μεθηηιίδνληαη αλζξώπηλεο πξνζσπεθόηεηεο.Ο άλζξσπνο δελ 

κπνξεί λα εθθξάζεη ειεύζεξα ηελ γλώκε ηνπ θαη άκα ηελ εθθξάζεη, ζα είλαη πάληα 

ηειεπηαίνο.Ο ξαηζηζκόο ζηεξεί ιανύο δειαδή π.ρ ν καύξνο δελ κπνξεί λα αλαπηύμεη ηνλ 

πνιηηηζκό ηνπ. Δπηθξαηεί έιεηςε εθπαίδεπζεο θαη κόξθσζεο αλειίθσλ παηδηώλ. Δπίζεο 

δελ πξνζθέξεηαη δνπιεία ζε πνιινύο έγρξσκνπο αλζξώπνπο ,νηθνλνκηθή εθκεηάιεπζε θαη 

ππνδνύισζε ιαώλ θαη αηόκσλ.Κπξηαξρνύλ ζπγθξνύζεηο ,εγθιεκαηηθόηεηα, βία, αλαξρία 

θαη δηάιπζε θνηλσληθήο ζπλνρήο, θόβνο, απαηζηνδνμία. 

 Γεληθά κε ιίγα ιόγηα ν ξαηηζκόο είλαη κηα ρπδαία επίζεζε ελάληηα ζηελ ίδηα ηελ έλνηα  

ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ. 

 

 

 

                           

 

Πεγέο: www.pbworks.com 

 

 

ΛΤΔΗ ΚΑΗ ΠΟΗΟΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ 'ΑΤΣΔ 

 Σν θξάηνο, δειαδή ε πνιηηεία είλαη απηό πνπ δηαζέηεη όια ηα κέζα γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ξαηζηζκνύ: ειέγρεη ηελ παηδεία, ηνπο λόκνπο,ηελ 

Αζηπλνκία θαη ηνπο κεραληζκνύο γηα λα ζπιιάβεη θαη λα ηηκσξήζεη ηνπο παξαβάηεο. 

Τν θξάηνο ινηπόλ,πξέπεη λα πάξεη κέηξα θαηά ησλ ξαηζηζηώλ, λα εθπαηδεύζεη ηνπο 

αζηπλνκηθνύο  γηα λα αληηκεησπίδνπλ όινπο ηνπο πνιίηεο κε ηνλ ίδην ηξόπν θαη λα βξεη ηνλ 

ηξόπν λα απνκαθξύλεη από ηε ρώξα όζνπο έρνπλ κπεη παξάλνκα. (Σώξα ππάξρεη έλα 

Ππόγπαμμα εθελούζιαρ επιζηποθήρ μεηαναζηών πνπ βνεζάεη όζνπο επηζπκνύλ λα 

επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο λόκηκα θαη κε έμνδα ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο). 

 Σα ΜΜΔ πνπ έρνπλ κεγάιε επηξξνή ζηνπο αλζξώπνπο, πξέπεη λα δείρλνπλ ζηνλ 



 

θόζκν αληηξαηζηζηηθά πξόηππα θαη κέζα από εθπνκπέο, δηαθεκίζεηο, ηαηλίεο, ληνθπκαληέξ 

λα πξνβάιινπλ ηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ηελ ηζόηεηα ησλ αλζξώπσλ. 

 Δπίζεο, ην ζρνιείν πξέπεη λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο κε δηάθνξεο δξάζεηο 

ώζηε λα είλαη θηιόμελνη θαη λα απνδέρνληαη ηνπο άιινπο όζν δηαθνξεηηθνί θη αλ είλαη.Δηδηθά 

ην δεκόζην ζρνιείν πξέπεη λα πξνζηαηέςεη ηα μέλα παηδηά από θαηλόκελα ξαηζηζκνύ 

νξίδνληαο θαλόλεο θαη ηηκσξίεο.  

 Ζ εθθιεζία πνπ ππνζηεξίδεη όηη είκαζηε όινη ίζνη κπξνζηά ζην Θεό θαη πνπ 

αγθαιηάδεη όινπο αλεμαηξέησο ηνπο αλζξώπνπο, πξέπεη λα πξνβάιιεη ηελ αγάπε θαη ην 

ζεβαζκό ηνπ πιεζίνλ. 

 Σέινο, νη αληηξαηζηζηηθέο νξγαλώζεηο ηεο Διιάδαο όπσο  ην Γίθηπν ππνζηήξημεο 

Σζηγγάλσλ θαη κεηαθηλνύκελσλ, ην  Γίθηπν θνηλσληθήο ππνζηήξημεο κεηαλαζηώλ θαη 

πξνζθύγσλ, ην Διιεληθό θεκηληζηηθό δίθηπν αιιεινπιεξνθόξεζεο ,αιιειεγγύεο   

θαη δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ γπλαηθώλ "ΣΔΛΔΗΛΛΑ", ην Παλειιαδηθό δίθηπν θέληξσλ 

ζπλνδεπηηθώλ ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ (ΚΔ..Τ.Τ.) αιιά θαη νη παγθόζκηεο όπσο ε 

Γηεζλήο Ακλεζηία, ε γαιιηθή SOS RACISME, ε γεξκαληθή Aktion Kinder des Holocaust , 

ε θαλαδηθή Canadian Anti-racism Education and Research Society θαη νη επξσπαΪθέο 

European Commission against Racism and Intolerance θαη European Network Against 

Racism θαη άιιεο, αγσλίδνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηεζλώο αλαγλσξηζκέλσλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη πξνζπαζνύλ λα γίλεη ν θόζκνο καο θαιύηεξνο. Ζ Διιάδα 

πνπ έζηεηιε κεηαλάζηεο ζε πνιιέο ρώξεο, δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα είλαη 

ξαηζίζηξηα.Πξέπεη όινη λα αγθαιηάζνπκε ηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη λα θεξόκαζηε ζηνπο 

άιινπο όπσο ζα ζέιακε λα καο θέξνληαη.  Γελ είκαζηε όινη ίδηνη αιιά είκαζηε όινη ίζνη 

όπσο ιέεη θαη ε Διακήπςξη για ηα ανθπώπινα δικαιώμαηα (1948) ηνπ Οξγαληζκνύ 

Ζλσκέλσλ Δζλώλ (ΟΖΔ). 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 
 

Όινη νη άλζξσπνη είλαη ίδηνη κεηαμύ ηνπο αλεμάξηεηα από ην ρξώκα, ηελ θπιή, ηνλ 
πνιηηηζκό ζηνλ όπνην κεγάισζαλ. Όινη κέζα ηνπο έρνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ ηθαλόηεηα 
λα αγαπνύλ ηνπο άιινπο ,αλ πξνζπαζήζνπλ ζίγνπξα ζα θαηαιάβνπλ πσο όινη είκαζηε νη 
ίδηνη θαη πξέπεη λα είκαζηε ελσκέλνη. Γηα λα γίλεη όκσο απηό πξέπεη λα γίλνπλ 
πξνζπάζεηεο από όινπο.  

Όινη μέξνπκε όηη θαλείο δελ είλαη ηέιεηνο, όινη μέξνπκε όηη ζε θάηη κεηνλεθηνύκε. Η 
διαθορεηικόηηηα όμως ενός ανθρώποσ δεν είναι μειονέκηημα, είναι ταρακηηριζηικό ασηό δεν 
έτοσν καηαλάβει πολλοί ή δε θέλοσν να καηαλάβοσν 

Να θέρεζηε ζηοσς άλλοσς όπως θα ζας άρεζε να ζας θέρονηαι, άζτεηα με ηην 
εμθάνιζη και ηον πολιηιζμό ηοσς. Να μην ηοσς κρίνεηε πριν ηοσς γνωρίζεηε μόνο και μόνο 
από ηην εμθάνιζη ηοσς 
Σώξα μέξσ όηη ν ήιηνο μεκεξώλεη θαη αλαηέιιεη γηα όινπο καο. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 
2. ΟΗΚΟΤΜΔΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΡΖΞΖ ΣΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 
 
Ο Ραηζηζκόο δεη αλάκεζά καο, έρεη ίζσο πεξηνξηζζεί δελ έρεη όκσο εμαιεηθζεί. Απηό 
απνθαιύπηεη κεγάιε έξεπλα ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο πλεξγαζίαο κε ηε UNICEF πνπ 
δηελήξγεζε γηα ινγαξηαζκό ηεο ε εηαηξία ΚΑΠΑ RESEARCH. 
Μεξηθά από ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ζε γνλείο, εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο είλαη ηα 
εμήο: 
 

ΓΟΝΔΗ 

-Σν 51,7% δειώλεη όηη ε παξνπζία ησλ κεηαλαζηώλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ηνπο πξνθαιεί 

αλεζπρία θαη ην 16,2% ησλ γνληώλ δειώλεη όηη ε παξνπζία ησλ μέλσλ ηνπο ελνριεί. 

Αδηάθνξν εκθαλίδεηαη ην 17,1% ελώ κόλν ν έλαο πεξίπνπ ζηνπο 10 γνλείο (11,6%) 

δειώλεη όηη ε λέα απηή πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθόηεηα ηνπ θαίλεηαη ελδηαθέξνπζα. 

-Ωο θπζηνινγηθό γεγνλόο ζρνιηάδνπλ ηελ παξνπζία ησλ παηδηώλ ησλ κεηαλαζηώλ ζηα 

ζρνιεία ηεο ρώξαο καο ην 42,6% ησλ γνλέσλ, ελώ σο ζεηηθό γεγνλόο θξίλεηαη από ην 11%. 

Αληίζεηε άπνςε εθθξάδεη ην 42% ησλ γνλέσλ. Γηα ην 34% ε παξνπζία ησλ μέλσλ 

ζεσξείηαη κάιινλ αξλεηηθό γεγνλόο ελώ ην 8% πηζηεύεη όηη ε ζπλύπαξμε απηή ζπληζηά 

απεηιή. 

-Μόλν νη 4 ζηνπο 10 γνλείο πηζηεύνπλ όηη ηα παηδηά ησλ αιινδαπώλ ζηελ Διιάδα ζα 



 

πξέπεη λα κπνξνύλ λα γξάθνληαη ζε νπνηνδήπνηε ειιεληθό ζρνιείν. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

γνλέσλ πηζηεύεη όηη ζα πξέπεη λα γξάθνληαη κόλν ζε εηδηθέο ηάμεηο / ηκήκαηα γηα 

αιινδαπνύο (29,2%) ή ζε άιια ζρνιεία πνπ ζα είλαη εηδηθά θαη κόλν γηα παηδηά 

αιινδαπώλ. 

-Ο έλαο ζηνπο δύν γνλείο (50,5%) δειώλεη όηη ζα ηνλ ελνρινύζε εάλ ζην ζρνιείν πνπ 

πεγαίλεη ην παηδί ηνπ θνηηνύζε ζεκαληηθόο αξηζκόο αιινδαπώλ καζεηώλ. Μάιινλ δελ ζα 

ηνπο ελνρινύζε δειώλεη ην 14,1%, ελώ ζίγνπξα δελ ζα ηνλ ελνρινύζε δειώλεη ν έλαο 

ζηνπο ηξεηο (34,3%) 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ 

-Απηναμηνινγώληαο ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο επάξθεηα θαη δεμηόηεηεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

αιινδαπώλ καζεηώλ, νη εθηά ζηνπο δέθα δαζθάινπο θαη θαζεγεηέο ζεσξνύλ όηη νη 

Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη επαξθώο θαηαξηηζκέλνη γηα λα δηδάμνπλ ηα παηδηά ησλ 

αιινδαπώλ, γεγνλόο αξθεηά ζνβαξό εάλ αλαινγηζηνύκε ηελ εθηίκεζή ηνπο, όηη αξηζκόο 

ησλ αιινδαπώλ καζεηώλ ζα απμεζεί κέζα ζηελ επόκελε πεληαεηία. 

-Σν ζρνιείν, έλαο από ηνπο βαζηθνύο ρώξνπο θνηλσληθνπνίεζεο θαη δηακόξθσζεο ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο ησλ λεαξώλ αηόκσλ, εκθαλίδεηαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο λα είλαη έλαο 

ρώξνο δηαθξίζεσλ. Ο έλαο ζηνπο ηξεηο εξσηώκελνπο δαζθάινπο θαη θαζεγεηέο απάληά όηη 

"από ηελ εκπεηξία ηνπ γίλνληαη δηαθξίζεηο εηο βάξνο ησλ αιινδαπώλ καζεηώλ ζηα ειιεληθά 

ζρνιεία". 

-Ζ ζπλήζεο αληίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ όηαλ γίλνληαη κάξηπξεο ηέηνησλ πεξηζηαηηθώλ 

εθηηκάηαη πσο είλαη ε επέκβαζε ππέξ ηνπ ζηγόκελνπ καζεηή (74%). 

-Μόλν ην 38,1% ησλ εθπαηδεπηηθώλ πηζηεύεη όηη ηα παηδηά ησλ αιινδαπώλ ζα πξέπεη λα 

κπνξνύλ λα γξάθνληαη ζε νπνηνδήπνηε ειιεληθό ζρνιείν. Ζ πιεηνςεθία πηζηεύεη όηη ζα 

πξέπεη λα γξάθνληαη ζε ηάμεηο εηδηθέο γηα αιινδαπνύο ή λα γξάθνληαη ζε άιιν ζρνιείν 

εηδηθό, γηα αιινδαπνύο. 

-Αλ θαη νη πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ ηελ παξνπζία ησλ παηδηώλ ησλ 

αιινδαπώλ ζηα ζρνιεία ηεο ρώξαο σο θπζηνινγηθό γεγνλόο θαη ην 11,1% σο ζεηηθό 

γεγνλόο, ελ ηνύηνηο ην 26,7% θξίλεη ηελ παξνπζία απηή σο αξλεηηθό γεγνλόο, ελώ ην 3,3% 

ηε ζεσξεί απεηιή. 

-ηελ εξώηεζε "ζα ζαο ελνρινύζε ή όρη αλ ζην ζρνιείν πνπ δηδάζθεηε θνηηνύζε 

ζεκαληηθόο αξηζκόο αιινδαπώλ παηδηώλ;" " όρη δελ ζα κε ελνρινύζε" απαληά ην 67,9%. 

Ωζηόζν ηξεηο ζηνπο δέθα εθπαηδεπηηθνύο δειώλνπλ όηη ζα ηνπο ελνρινύζε. 

 

ΜΑΘΖΣΔ 



 

-Οη Έιιελεο καζεηέο εκθαλίδνληαη σο ε πην αλνηθηή θαη αλεθηηθή θνηλσληθή νκάδα ζηε 

δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα, πνπ εηζάγνπλ νη αιινδαπνί ζπκκαζεηέο 

ηνπο ζηηο ζρνιηθέο θνηλόηεηεο. 

-Σν 71,8% ησλ καζεηώλ εθθξάδεη ζεηηθή γλώκε γηα ηνπο αιινδαπνύο ζπκκαζεηέο ηνπ. 

-Έμη ζηνπο δέθα (59,5%) δειώλνπλ όηη δελ ζα ηνπο ελνρινύζε εάλ ζην ζρνιείν ηνπο 

θνηηνύζε ζεκαληηθόο αξηζκόο αιινδαπώλ παηδηώλ, ελώ ην 55,1% δελ ζα ην ελνρινύζε ε 

θνίηεζε, ζηελ ίδηα ηάμε, αιινδαπώλ καζεηώλ. 

-Σν 46,2% ησλ καζεηώλ πηζηεύεη όηη ηα παηδηά από άιιεο ρώξεο ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα 

γξάθνληαη ζε νπνηνδήπνηε ειιεληθό ζρνιείν. Σν 24,5% πηζηεύεη όηη ζα πξέπεη λα 

γξάθνληαη ζε εηδηθέο ηάμεηο γηα αιινδαπνύο, θαη ην 20,6% όηη ζα πξέπεη λα γξάθνληαη ζε 

εηδηθό ζρνιείν κόλν γηα αιινδαπνύο. 

-Οη καζεηέο ησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ είλαη νη πεξηζζόηεξν αλνηρηνί ζηε ζρέζε κε ηνπο 

αιινδαπνύο ζπκκαζεηέο ηνπο, ζπγθξηηηθά κε ηνπο καζεηέο ησλ γπκλαζίσλ θαη ησλ 

ιπθείσλ. 

Οη ζεηηθέο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ σο πξνο ηελ παξνπζία ησλ 

αιινδαπώλ καζεηώλ ζηα ζρνιεία θαη ηηο ηάμεηο, αιιά θαη ηελ επηζπκία ζύλαςεο 

ζηελόηεξσλ θηιηθώλ δεζκώλ κε ηα παηδηά απηά, ζπγθεληξώλνπλ πνζνζηά κεγαιύηεξα έσο 

θαη θαηά είθνζη πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζπγθξηηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο απαληήζεηο ησλ 

καζεηώλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δλδεηθηηθά: 

-Θεηηθή γλώκε γηα ηνπο αιινδαπνύο καζεηέο εθθξάδεη ην 88% ησλ καζεηώλ ηνπ 

δεκνηηθνύ. 

-Σν 75,6% δειώλεη όηη έρεη θίιν αιινδαπό. 

-Σν 86,8% δέρεηαη λα κνηξαζηεί ην ζξαλίν ηνπ κε παηδί άιιεο εζληθόηεηαο. 

-Σν 60% πηζηεύεη όηη ηα παηδηά από άιιεο ρώξεο ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα γξάθνληαη ζε 

νπνηνδήπνηε ειιεληθό ζρνιείν. 

 

Σν κνξθσηηθό επίπεδν ησλ γνλέσλ εκθαλίδεηαη λα επεξεάδεη θαη ην βαζκό αλεθηηθόηεηαο 

ησλ παηδηώλ ηνπο γηα ηνπο αιινδαπνύο καζεηέο. Μόξθσζε θαη Ξελνθνβία παξνπζηάδνληαη 

σο δύν κεγέζε αληηζηξόθσο αλάινγα. Καηά ζπλέπεηα, ηα παηδηά γνλέσλ κε αλώηεξε / 

αλώηαηε κόξθσζε είλαη ραξαθηεξηζηηθά πην αλεθηηθά ζην "δηαθνξεηηθό" από ηα παηδηά 

γνλέσλ κε ζηνηρεηώδε κόξθσζε. 

 

Σέινο, νη Έιιελεο καζεηέο ζα δηαθσλνύζαλ λα ζεθώλεη ηελ ειιεληθή ζεκαία, ζηηο εζληθέο 

γηνξηέο, αιινδαπόο ζπκκαζεηήο ηνπο πνπ αξίζηεπζε ζην ζρνιείν ηνπ, ζε πνζνζηό 48,6% 

έλαληη ηνπ 34,1% πνπ ζα ζπκθσλνύζε. Δμαίξεζε απνηεινύλ νη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνύ 



 

όπνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζα επηθξνηνύζαλ έλα ηέηνην ελδερόκελν (52,1%). 

ΣΔΗ ΛΑΡΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑ:ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΗΗ 

ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ:ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ, ΛΑΡΗΑ 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΟΤ 

ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 

 

1. Δίµαζηε Όινη Γελλεµέλνη Διεύζεξνη θαη Ίζνη. Δίµαζηε όινη γελλεµέλνη ειεύζεξνη. 

Όινη έρνπµε ηηο δηθέο µαο ζθέςεηο θαη ηδέεο. Θα πξέπεη όινη λα καο αληηκεησπίδνπλ µε ηνλ 

ίδην ηξόπν. 

2. Μελ Κάλεηο Γηαθξίζεηο. Απηά ηα δηθαηώµαηα αλήθνπλ ζε όινπο, αλεμάξηεηα από ηηο 

δηαθνξέο µαο. 

3. Σν ∆ηθαίσµα ζηε Εσή.Όινη έρνπµε δηθαίσµα ζηε δσή, θαη λα δήζνπµε κε ειεπζεξία 

θαη.αζθάιεηα. 

4. Όρη θιαβηά. Καλείο δελ έρεη ην δηθαίσµα λα µαο θάλεη ζθιάβνπο. ∆ελ µπνξνύµε εµείο 

λα ζθιαβώζνπµε θαλέλαλ.  

5. Όρη Βαζαληζηήξηα. Καλείο δελ έρεη ην δηθαίσµα λα µαο πιεγώζεη ή λα µαο βαζαλίζεη.  

6. Έρεηο Γηθαηώµαηα Όπνπ θη αλ Πεγαίλεηο. Δίµαη έλαο άλζξσπνο όπσο θη εζύ! 

7. Δίµαζηε Όινη Ίζνη Δλώπηνλ ηνπ Νόµνπ. Ο λόµνο είλαη ίδηνο γηα όινπο. Πξέπεη λα 

θέξεηαη ζε όινπο καο δίθαηα.  

8. Σα Αλζξώπηλα Γηθαηώµαηά ζνπ Πξνζηαηεύνληαη από ην Νόµν. Μπνξνύµε όινη λα 

δεηήζνπµε ηε βνήζεηα ηνπ λόµνπ όηαλ αληηκεησπίδνπκε άδηθε κεηαρείξηζε. 

9. Όρη Άδηθε Κξάηεζε. Καλείο δελ έρεη ην δηθαίσµα λα µαο θπιαθίζεη ρσξίο θαιό ιόγν θαη 

λα µαο θξαηάεη εθεί ή λα µαο δηώμεη από ηε ρώξα µαο. 



 

10. Σν Γηθαίσµα γηα Γίθε. Αλ δηθαδόµαζηε, απηό πξέπεη λα γίλεηαη δεµνζίσο. Οη 

άλζξσπνη πνπ µαο δηθάδνπλ, δελ πξέπεη λα αθήλνπλ θαλέλα λα ηνπο ιέεη ηη λα θάλνπλ.  

11. Δίµαζηε Πάληα Αζώνη Μέρξη Απνδείμεσο ηνπ Δλαληίνπ. Καλείο δελ ζα πξέπεη λα 

θαηεγνξείηαη γηα ηίπνηα µέρξη λα απνδεηρζεί ε ελνρή ηνπ. Όηαλ νη άλζξσπνη ιέλε όηη 

θάλαµε θάηη θαθό, έρνπµε ην δηθαίσµα λα δείμνπµε όηη δελ είλαη αιήζεηα.  

12. Γηθαίσµα ζηελ Ηδησηηθή Εσή.Καλείο δελ πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα βιάςεη ηελ 

ππόιεςή µαο. Καλείο δελ έρεη ην δηθαίσµα λα µπεη ζην ζπίηη µαο, λα αλνίμεη ηα γξάµµαηά 

µαο ή λα ελνριεί εµάο ή ηελ νηθνγέλεηά µαο ρσξίο θάπνην θαιό ιόγν. 

13. Διεπζεξία ηεο Μεηαθίλεζεο. Όινη έρνπµε ην δηθαίσµα λα πάµε όπνπ ζέινπµε ζηε 

ρώξα µαο θαη λα ηαμηδέςνπµε όπσο ζέινπµε. 

14. Σν Γηθαίσµα ζην λα Αλαδεηάο Αζθαιή Σόπν λα Εήζεηο. Αλ θνβόµαζηε µηα θαθή 

µεηαρείξηζε ζηε ρώξα µαο έρνπµε όινη ην δηθαίσµα λα µεηαβνύµε ζε µηα άιιε ρώξα γηα λα 

είµαζηε αζθαιείο. 

15. Γηθαίσµα ζηελ Δζληθόηεηα. Όινη έρνπµε ην δηθαίσµα λα αλήθνπµε ζε µηα ρώξα. 

16. Γάµνο θαη Οηθνγέλεηα. Κάζε ελήιηθαο έρεη ην δηθαίσµα λα παληξεπηεί θαη λα θάλεη 

νηθνγέλεηα αλ ην ζέιεη. Άλδξεο θαη γπλαίθεο έρνπλ ηα ίδηα δηθαηώµαηα όηαλ είλαη 

παληξεµέλνη, θαη όηαλ είλαη ρσξηζµέλνη. 

17. Σν Γηθαίσµα ζηα Γηθά ζνπ Πξάγµαηα. Ο θαζέλαο έρεη ην δηθαίσµα λα θαηέρεη 

πξάγµαηα ή λα ηα µνηξάδεηαη. Καλείο δελ έρεη ην δηθαίσµα λα παίξλεη ηα πξάγµαηά µαο 

ρσξίο θάπνηνλ θαιό ιόγν. 

18. Διεπζεξία ηεο θέςεο. Όινη έρνπµε ην δηθαίσµα λα πηζηεύνπµε ζε απηό πνπ ζέινπµε 

λα πηζηεύνπµε, λα έρνπµε µηα ζξεζθεία ή λα ηελ αιιάδνπµε αλ ζέινπµε. 

19. Διεπζεξία ηεο Έθθξαζεο. Όινη έρνπµε ην δηθαίσµα λα παίξλνπµε απνθάζεηο, λα 

ζθεθηόµαζηε όηη ζέινπµε, λα ιέµε ό,ηη πηζηεύνπµε θαη λα µνηξαδόµαζηε ηηο ηδέεο µαο µε 

άιινπο αλζξώπνπο. 

20. Σν Γηθαίσµα ζηηο Γεµόζηεο πγθεληξώζεηο. Όινη έρνπµε ην δηθαίσµα λα 

ζπλαληηόµαζηε µε ηνπο θίινπο µαο θαη λα δνπιεύνπµε µαδί εηξεληθά γηα λα 

ππεξαζπηζηνύµε ηα δηθαηώµαηά µαο. Καλείο δελ µπνξεί λα µαο θάλεη µέιε µηαο νµάδαο αλ 

δελ ην ζέινπµε. 

21. Σν Γηθαίσµα ζηε Γεµνθξαηία. Όινη έρνπµε ην δηθαίσµα λα ζπµµεηέρνπµε ζηελ 

θπβέξλεζε ηεο ρώξαο µαο. Κάζε ελήιηθαο ζα πξέπεη λα µπνξεί λα επηιέμεη ηνπο δηθνύο ηνπ 

εγέηεο. 

22. Κνηλσληθή Αζθάιηζε. Όινη έρνπµε ην δηθαίσµα γηα µηα νηθνλνµηθώο πξνζηηή 

ζηέγαζε, θάξµαθα, εθπαίδεπζε θαη παηδηθή θξνληίδα, αξθεηά ρξήµαηα γηα λα δνύµε θαη 

ηαηξηθή πεξίζαιςε αλ είµαζηε άξξσζηνη ή ειηθησµέλνη. 

23. Γηθαηώκαηα Δξγαδνκέλσλ. Κάζε ελήιηθνο έρεη ην δηθαίσµα λα θάλεη µηα δνπιεηά, λα 

παίξλεη έλα ηίµην εηζόδεµα γηα ηε δνπιεηά ηνπ θαη λα γίλεη µέινο ελόο επαγγεικαηηθνύ 

ζσκαηείνπ. 

24. Σν Γηθαίσµα ζην Παηρλίδη. Όινη έρνπκε ην δηθαίσκα λα μεθνπξαδόκαζηε από ηελ 

εξγαζία καο θαη λα αλαπαπόκαζηε. 

25. Φαγεηό θαη ηέγε γηα Όινπο. Όινη έρνπµε ην δηθαίσµα µηαο θαιήο δσήο. Μεηέξεο θαη 

παηδηά, ειηθησµέλνη, άλεξγνη ή αλάπεξνη, όινη έρνπλ ην δηθαίσµα λα ιαµβάλνπλ θξνληίδα. 

26. Σν Γηθαίσµα ζηελ Δθπαίδεπζε. Ζ εθπαίδεπζε είλαη έλα δηθαίσµα. Σν δεµνηηθό 

ζρνιείν πξέπεη λα είλαη δσξεάλ. Πξέπεη λα κάζνπκε γηα ηα Ζλσµέλα Έζλε θαη γηα ην πώο 



 

λα ζπλεξγαδόκαζηε µε ηνπο άιινπο. Οη γνλείο µαο µπνξνύλ λα επηιέμνπλ ηη ζα µάζνπµε. 

27. Γηθαίσκα Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο. Σα πλεπµαηηθά δηθαηώµαηα είλαη έλαο εηδηθόο 

λόµνο πνπ πξνζηαηεύεη ηηο πξνζσπηθέο θαιιηηερληθέο δεµηνπξγίεο θαη ζπγγξάµµαηα. Οη 

άιινη δελ µπνξνύλ λα θάλνπλ αληίγξαθα ρσξίο άδεηα. Έρνπµε όινη ην δηθαίσµα ηνπ δηθνύ 

µαο ηξόπνπ δσήο θαη ηνπ λα επσθεινύµαζηε από ηελ ηέρλε, ηελ επηζηήµε θαη ηε µάζεζε. 

28. Έλαο Γίθαηνο θαη Διεύζεξνο Κόζµνο. Πξέπεη λα ππάξρεη ηάμε ώζηε λα 

επσθεινύµαζηε από ηα δηθαηώµαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ζηε ρώξα µαο θαη ζε όιν ηνλ θόζµν. 

29. Τπεπζπλόηεηα. Έρνπµε έλα θαζήθνλ απέλαληη ζηνπο άιινπο αλζξώπνπο θαη ζα 

πξέπεη λα πξνζηαηεύνπµε ηα δηθά ηνπο δηθαηώµαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ηνπο.  

30. Καλείο δελ Μπνξεί λα ζαο Αθαηξέζεη απηά ηα Γηθαηώµαηα. 

( Απινπνηεκέλε έθδνζε γηα ηνπο λένπο) 

Πεγή:επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΟΖΔ www.unric.org  
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