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 Καιάδας 

 Αρχαία Ελληνίδα 

 Ξενηλασία 

 Πας μην Έλλην, βάρβαρος εστί 

 Ηττημένοι Σπαρτιάτες  



 
 Δρ. Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ Τζούνιορ                     

     Αμερικανός πολιτικός αγωνιστής, ηγέτης των 
Αφροαμερικανών που πάλεψε ενάντια στο φυλετικό 
ρατσισμό.  

 Νέλσον Μαντέλα  
     Επικεφαλής στη μεγάλη εκστρατεία κατά της 

ρατσιστικής πολιτικής της κυβέρνησης της Νότιας 
Αφρικής. 

 Τζιχάντ                                                                                                                   
     Αγώνας, προσπάθεια, το να μοχθεί κανείς με όλες του 

τις δυνάμεις ή να αντιμάχεται οποιοδήποτε αντικείμενο 
αποδοκιμασίας.  



 Η Γυναίκα 
Σε πολλές χώρες του τρίτου κόσµου οι γυναίκες 

συνεχίζουν να καταπιέζονται, να ζουν κάτω από άθλιες 

συνθήκες και να εξουσιάζονται από τους συζύγους τους 

καθώς η ισότητα των δυο φύλων δεν υπάρχει ούτε 

τυπικά. 

 Σεξισµός 
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. 

 Σωβινισµός  
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. 

 



1. Αν κρίνετε ότι υπάρχει ανάγκη να βοηθήσετε ένα άτομο με αναπηρία, ρωτήστε τον/την ποιος είναι ο καλύτερος 

τρόπος να το κάνετε.  

2. Αν μιλάτε για λίγο με άτομο σε αναπηρικό καρότσι προσπαθήστε να χαμηλώσετε στο ύψος του, ώστε να 

αποκτήσετε οπτική επαφή. 

3. Αν δεν έχετε οικειότητα με ένα άτομο με αναπηρία αποφύγετε να τον/ την ρωτήσετε για την αναπηρία του/της ή 

τις αιτίες της.  

4. Επικεντρώστε την προσοχή σας σε άτομο με προβλήματα ομιλίας. Αν δεν καταλαβαίνετε τι λέει το άτομο αυτό, 

ζητήστε του/της να το επαναλάβει. Μην προσποιείστε ότι καταλάβατε.  

 

Καθημερινότητα και προβλήματα 

1. Έχουν περιορισμούς στη δραστηριότητα τους και στη συμμετοχή τους στην κοινωνικοοικονομική ζωή 

 

2. έχουν λιγότερες ή άνισες ευκαιρίες σε όλες τις πτυχές της ζωής τους και κυρίως στην εύρεση και διατήρηση 

μιας κατάλληλης απασχόλησης-εργασίας.  

 

3. αντιμετωπίζονται  με καχυποψία 

 
 
 

Υπάρχουν στον κόσμο άτομα με αναπηρίες. Έχουν τα ίδια δικαιώματα και αντί να τους περιφρονούμε και 
να τους κοροϊδεύουμε μπορούμε να τους κάνουμε ένα με την καθημερινότητά μας. Όλοι αξίζουν 
σεβασμό και βοήθεια. Ας κάνουμε εμείς το βήμα αυτό για να τους δώσουμε χαρά και ελπίδα για μια 
καλύτερη ζωή. 
 



• Στο σχολικο περιβάλλον τα παιδιά εκφράζουν τον ρατσισμό προς άλλους μαθητές κρίνοντας τους με  βάση 
τα κιλά , τα χαρακτηριστικά όπως τα γυαλιά ή τα σιδεράκια , την οικονομική κατάσταση , το επάγγελμα των 
γονιών , ακόμα και με τις μάρκες των ρούχων . Έτσι λοιπόν , δημιουργούνται προβλήματα  στους μαθητές 
,τους οποίους ξεχωρίζουμε με βάση τα κριτήρια αυτά αφού νιώθουν πολύ κατώτεροι και προσπαθούν να 
αλλάξουν τον εαυτό τους .  

  

                                                                                           BULLYING 
 
 

• Το bullying ως μορφή βίας που εκδηλώνεται μεταξύ ανηλίκων . Είναι μια επιθετική , σκόπιμη πράξη ή 
συμπεριφορά που εκδηλώνεται από ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων σε ένα άτομο (θύμα) που δεν μπορεί να 
υπερασπιστεί εύκολα τον εαυτό του .                                                                                        

                                                                        

                                                                         

                                                                                           ΜΟΡΦΕΣ BULLYING 
 

 

•Φυσικός εκφοβισμός:Ο εκφοβισμός αυτός περιλαμβάνει χειρονομίες , φτύσιμο , σπρώξιμο και χτυπήματα 
(επίδειξη φυσικής δύναμης), κλοπή προσωπικών αντικειμένων.  

•Λεκτικός εκφοβισμός:Ο Λεκτικός εκφοβισμός πραγματοποιείται με απειλές , βρισίματα , ταπείνωση , 
σαρκασμό , προσβολές και χρησιμοποιώντας παρατσούκλια. 

•Ψυχολογικός-Κοινωνικός εκφοβισμός: Αυτή η μορφή εκφοβισμού περιλαμβάνει διάδοση φημών , 
δολοπλοκίες σε κοινωνικές σχέσεις και προσπάθειες για κοινωνικό αποκλεισμό. 

                          



  Ο ρατσισμός στην εξωτερική εμφάνιση είναι ένα άλλο είδος ρατσισμού το 

οποίο υπάρχει στις μέρες μας και καθορίζει εν μέρει την ζωή μας. Σήμερα, 

οι περισσότεροι κρίνουν με βάση αυτό. 

 

  Ένα 15χρονο αγόρι αυτοκτόνησε στη Ρώμη ύστερα από τις απειλές και τις 

ειρωνείες που δέχτηκε μέσω σχόλιων σε κοινωνικά δίκτυα, λόγω της 

εξωτερικής του εμφάνισης.  

  

 Από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε την σοβαρότητα του θέματος και 

μπορούμε να φανταστούμε ότι μπορεί να είναι ένας από εμάς η αιτία 

θανάτου κάποιου άλλου.  

 
 Ένα άτομο που έχει υποστεί ρατσιστική συμπεριφορά από άλλους νιώθει κατώτερο με αποτέλεσμα να κλείνεται στον 

εαυτό του και να γίνεται αντικοινωνικό και να διακατέχεται από άγχος και ανασφάλεια. Χρειάζεται λοιπόν : 

 

• Αυτοκριτική για να οδηγηθούμε στην αυτογνωσία  

και να συνειδητοποιήσουμε την ισοτιμία μας με  

τους άλλους. 

 

• Συνειδητοποίηση του προβλήματος και των αιτιών  

που το δημιούργησαν. 

   

 

 



 Έλληνες Μετανάστες-Στατιστικά 

 Έλληνες του εξωτερικού στην Γερμανία, 

στην Αυστραλία και στις Η.Π.Α. 



 Ρατσισµός προς αυτούς 
Οι χρηστές ναρκωτικών αντιµετωπίζουν ένα είδος ρατσισµού κοιµούνται σε παγκάκια και σε 

πεζοδρόµια δεν µπορούν να ζήσουν φυσιολογικά, κανένας δεν τους δίνει σηµασία όλοι τους 
αποφεύγουν όλοι τους φωνάζουν δεν µπορούν να ενταχθούν σε ένα κέντρο 

        απεξάρτησης. 

 Ο εθισµός  
Εκατοµµύρια άνθρωποι σ’ όλων τον κόσµο,  

είναι δούλοι κάποιου είδους ναρκωτικού 

 και κάθε µέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό,  

οδηγούνται στον θάνατο. Πρέπει όµως 

 να ενδιαφερθούµε και εµείς γι’ αυτά τα 

 άτοµα βοηθώντας τα να ξεπεράσουνε  

τον εθισµό τους. 



 Ανασφάλειες-Φόβος 
Φοβούνται ότι οι άνθρωποι γύρω τους θα τους απορρίψουν 

 µήπως χάσουν την οικονοµική στήριξη που ενδέχεται να 

έχουν από τους γονείς τους, αλλά φοβούνται µήπως χάσουν 

την δουλεία τους που ίσως είναι και η µοναδική οικονοµική 

στήριξη. 

 Επίσης φοβούνται µήπως τους κατακρίνουν για τυχόν αλλαγές 

στον τρόπο ζωής τους και για επιλογές οι οποίες αφορούν την 

ασθένεια τους. 

 Tο AIDS είναι ένα βαρύ µυστικό το οποίο δεν µπορούνε να 

ανακοινώσουνε εύκολα σε κάποια σχέση τους ή στους 

συγγενείς τους. ∆εν ζούνε σε έναν κόσµο στον οποίο όλοι 

αµέσως θα τους βοηθήσουν, είτε να ανακοινώσουν είτε να 

αντιµετωπίσουνε µε ψυχραιµία το πρόβληµα τους. 

 



 Χρησιμοποιήθηκαν βιβλία, το διαδίκτυο, 

ερωτηματολόγια σε μαθητές από όλες τις 

τάξεις του σχολείου και συνεντεύξεις.  

 Με την καθοδήγηση των καθηγητών 

επιτεύχθηκε αυτό το αποτέλεσμα. 



 Μαθητές: 

Βίλζα Ανίσα 

Δεβανάκης Σταύρος 

Εμμανουηλίδη Κατερίνα 

Καστρουνή Έλλη 

Κοντού Ευτυχία 

Κότκα Κατερίνα 

Λάμπη Ελένη 

Λεβέντη Αναστασία 

Μανουκιάν Ναταλία 

Μουστακέλλη Μαρία 

Μπρεάζου Τάνια 

Νακόπουλος Μιχάλης 

Πακκίδης Δημήτρης 

Περέιρα Λέανδρος 

Σακκάς Μάριος 

Σιλβέστρου Ελένη 

Ταράλλη Αντωνία 

Ταράλλης Κωνσταντίνος 

Χατζηζαχαρία Ευαγγελία 
 

Καθηγητές: 

Βασιλομανωλάκης Αλέξης 

Μουστρούφα Αθηνά 




