
Το     κοινωνικό     φαινόμενο     του     ρατσισμού  

     Στην Ελλάδα σήμερα παρατηρείται το κοινωνικό φαινόμενο του ρατσισμού. 

Το πρόβλημα αυτό εκτείνεται σε πολλούς τομείς όπως στον  φυλετικό, τον 
θρησκευτικό ή τον κοινωνικό.

     Αρχικά, πρέπει να αναφέρουμε ότι στις μέρες μας έχουμε μάθει να 
κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους σε καλούς ή κακούς, φτωχούς ή 
πλούσιους.  Όχι!  Όλοι είμαστε ίσοι αλλά παράλληλα διαφορετικοί. Τι θα πει 
ότι κάποιος είναι άσπρος , μαύρος ή κίτρινος, χριστιανός ή οτιδήποτε άλλο; 
Όλοι άνθρωποι είμαστε και ο καθένας έχει το χρώμα, την θρησκεία και την 
δική του εθνικότητα. 

     Μάλιστα, ένα άλλο είδος ρατσισμού είναι αυτός ενάντια στις γυναίκες 
(σεξισμός) ή τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι 
δεν έχουν δικαιώματα; Όποιος πιστεύει αυτό κάνει πολύ μεγάλο λάθος! Οι 



γυναίκες είναι ίσες και μάλιστα με σκληρότερη ζωή από αυτήν των αντρών. 
Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην ζωή τους, με έναν μαγικό τρόπο 
πάντα επιβιώνουν. Οι άνθρωποι με κάποια αναπηρία έχουν πολύ μεγαλύτερη 
δύναμη στην ψυχή τους από αυτούς που τους αδικούν, γιατί καταφέρνουν και 
ξεπερνούν τον εαυτό τους, λύνοντας το πρόβλημα τους με πείσμα και 
αντιμετωπίζουν την ζωή με δύναμη και θέληση. Έτσι, πώς μπορούμε να τους 
διαφοροποιούμε;

     Ωστόσο, ο ρατσισμός που αντιμετωπίζουμε σήμερα υπήρχε, υπάρχει και 
δυστυχώς θα συνεχίσει να υπάρχει. Για παράδειγμα, ο φυλετικός ρατσισμός 
που κρίνουμε τους ανθρώπους από την εθνικότητά τους. Ανώτεροι ή 
κατώτεροι. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτό! Ο θρησκευτικός από την άλλη, 
ξεχωρίζει τους ανθρώπους από την θρησκεία τους. Δεν υπάρχει σεβασμός, 
βέβαια ούτε από πολλούς αλλοδαπούς αλλά ούτε και από εμάς. 

Είμαστε όλοι ίσοι, είμαστε όλοι διαφορετικοί  .  



     Η πληθυσμιακή σύνθεση της χώρας, θα έπρεπε να γίνεται με την ένταξη 
ξένων ανθρώπων χωρίς διακρίσεις. Πρέπει να ενσωματώνουμε στην 
πολυπολιτισμική μας κοινωνία όλους τους ανθρώπους. Προς το παρόν, ζούμε 
μέσα στην περιφρόνηση για όλους τους άλλους καθώς και με αδιαφορία, 
κατάκριση και βάζοντας σε κίνδυνο την κοινωνική ειρήνη της χώρας μας. Ο 
αλληλοσεβασμός και η αλληλεγγύη πρέπει να ξαναπάρουν θέση στην ζωή 
μας.

 Επιπροσθέτως, η ξενοφοβία μας, μας έχει κάνει τέτοιο λαό γιατί πολύ εύκολα 
μετατράπηκε σε ρατσισμό. Τι έχουνε να φοβηθούμε εάν τους σεβόμαστε και 
βέβαια με την σειρά τους μας σέβονται; Τίποτα νομίζω! Όλα θα είναι καλύτερα 
αν προσπαθήσουμε έστω και λίγο για αυτό. Η άγνοια, η προκατάληψη και η 
παραπληροφόρηση δυσκολεύουν την κοινωνική μας κατάσταση. 

     Αξιοσημείωτο είναι ότι όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Κανείς δεν είναι 
ίδιος με κανέναν. Μόνο ίσος. Διευκρινίζουμε ότι όταν κάποιος είναι 
διαφορετικός, πρέπει να μας κινεί το ενδιαφέρον για να τον γνωρίσουμε και 
όχι να τον απομακρύνουμε από κοντά μας βγάζοντας ανακριβή 
συμπεράσματα. 

 



     Τελειώνοντας λοιπόν το αυταπόδεικτο κοινωνικό φαινόμενο του ρατσισμού 
πρέπει να σταματήσει. Ας καταπολεμήσουμε την καχυποψία και την 
ξενοφοβία μας και ίσως τότε η κοινωνική κατάσταση της χώρας μας 
καλυτερέψει έστω και λίγο. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν και θα τα 
καταφέρουμε. Αξίζει τον κόπο!

Διάλεξε τον φίλο σου ανάλογα με τον χαρακτήρα του και τις κάλτσες σου 
ανάλογα με τον χρώμα τους. Είναι παράλογο να διαλέγεις τις κάλτσες σου 
ανάλογα με τον χαρακτήρα τους όπως επίσης αδιανόητο είναι να διαλέγεις 
τους φίλους σου ανάλογα με το χρώμα τους…!
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