
21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα 

 Κατά του Ρατσισμού   

& των Φυλετικών Διακρίσεων 
 

 

 

 

2ο Γυμνάσιο Χαλκίδας 

 Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης  

Μηνύματα προσφύγων μαθητών των Γυμνασίων Χαλκίδας 

Διαδικτυακός Εορτασμός στις 22 Μαρτίου 2021, 11:00 π.μ. 



 



https://eclass.sch.gr/courses/1201020397/






 



2ο Γυμνάσιο Χαλκίδας 

Δίκτυο Συνδεδεμένων Σχολείων 

της Unesco 

 

 

 

Πρόγραμμα Εορτής 
για την 

21η Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού και των Φυλετικών Διακρίσεων 
 

 

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 

 Προσέλευση (Διαδικτυακά!) 11:25 – 11:30  

Παίζει βιολί ο μαθητής Μαρινάκης Γιώργιος 

 Άνοιγμα – Βελισσαράκος Γιώργος, Μοχάμαντ Γιασίρ 

 Μήνυμα Δ/ντη Β/θμιας Εκπ/σης ν. Εύβοιας – Δούνας Κων/νος  

 Χαιρετισμός Διευθύντριας – Πίσχινα Αικατερίνη 

 Χαιρετισμός Διευθυντή – Γκροζούδης Χρήστος 

 Όταν ήμουν παιδί – Ουζουνίδου Αλίκη 

 Θεσμοθέτηση 21η Μαρτίου ως Παγκόσμιας Ημέρας κατά του 

Ρατσισμού και των Φυλετικών Διακρίσεων – Μπέλλου Ιωάννα 

 Η ιστορία του ρατσισμού – βασισμένο σε κείμενο κ. Πίσχινα 

 Έλληνες μετανάστες στην Αμερική (βίντεο 1,34΄) 

 Για την ημέρα του Ρατσισμού: Πηνελόπη – Ουζουνίδου Αλίκη 

 Έχω ένα όνειρο… Martin Luther King – Μαρινάκης Γιώργος 

 Μηνύματα προσφύγων μαθητών  των Γυμνασίων της Χαλκίδας 

(βίντεο) 

 Θέλουμε ένα καλύτερο κόσμο – Ασράφι Μούζντα, Ιωσηφίδου 

Θάλεια, Μαρινάκης Γιώργος, Μιλοΐκοβιτσι Μαρία Αουρόρα, 

Μπέλλου Ιωάννα  

 Ο λαθρεπιβάτης (μικρού μήκους ταινία 9:59’) 

 Οι άνθρωποι μπορούν να διδαχθούν την αγάπη, Nelson Mandela 

– Ιωασηφίδου Θάλεια 

 Η Μαγική συνταγή – Λιακάκη Γεωργία 

 Θα κάνουμε ένα καλύτερο κόσμο! – Βελισσαράκος Γιώργος 

 Μια (ίσως) ακίνδυνη αγκαλιά – Τοπαλίδου Αλεξάνδρα 

 Κλείσιμο εορτής: A change is gonna come 



Την εορτή χαιρέτησε με μήνυμά του ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας νομού Ευβοίας, κ. Δούνας Κωνσταντίνος. 

 

Μηνύματα απηύθυναν η Διευθύντρια και ο Διευθυντής των σχολείων: κ. Πίσχινα Αικατερίνη – 2ο Γυμνάσιο Χαλκίδας και κ. 

Γκροζούδης Χρήστος – Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. 

 

Προσκεκλημένο σχολείο το Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης που συμμετείχε με πρωτότυπες λογοτεχνικές – ποιητικές 

δημιουργίες των μαθητριών του: Λιακάκη Γεωργίας, Ουζουνίδου Αλίκης, Τοπαλίδου Αλεξάνδρας και με την καθοδήγηση της 

εκπαιδευτικού Παπαχρήστου Μαίρης. 

 

Φιλοξενήθηκαν μηνύματα των προσφύγων μαθητών και μαθητριών - Φαρίμπτα, Μάγδα, Παρβάνα, Χαζέρ, Αμίρ - των 

Γυμνασίων της Χαλκίδας που συνεργάστηκαν με την συντονίστρια προσφύγων Παπαδημητρίου Πέπη. 

 

Συνεργάστηκαν, δημιούργησαν και παρουσίασαν οι μαθήτριες και οι μαθητές του Α2 τμήματος του 2ου Γυμνασίου Χαλκίδας: 

Ασράφι Μούζντα, Βελισσαράκος Γιώργος, Ιωσηφίδου Θάλεια, Μιλοΐκοβιτσι Μαρία Αουρόρα, Μαρινάκης Γιώργος, Μοχάμαντ 

Γιασίρ και Μπέλλου Ιωάννα με την αρωγή των εκπαιδευτικών: Τσομώκου Χριστίνα, Καράπα Μάγδα, Καταροπούλου Φρόσω, 

Κωνσταντοπούλου Ευαγγελία, Πίσχινα Αικατερίνη. 





 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μήνυμα Διευθυντή Δευτεροβάθμας νομού Ευβοίας κ. Δούνα Κωνσταντίνου 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, Φίλες και Φίλοι, Αγαπητοί μαθητές,  

 

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του Ρατσισμού και των Φυλετικών Διακρίσεων, αποτελεί για εμένα ιδιαίτερη 

τιμή να απευθύνω χαιρετισμό στην εκδήλωση που οργανώνετε. Δυστυχώς, δεν είμαι σε θέση να παρευρίσκομαι 

μαζί σας, λόγω προγραμματισμένων υποχρεώσεων αλλά επιβάλλεται, αρχικά, να σας συγχαρώ για την 

πρωτοβουλία σας αυτή και να χαιρετήσω και το Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης που είναι μαζί σας.  

 

Σε μια εποχή που το φαινόμενο του ρατσισμού είναι ιδιαίτερα έντονο, σε μια εποχή που αρκετοί μαθητές υφίστανται 

διακρίσεις εξαιτίας ορισμένων χαρακτηριστικών τους και σε μια περίοδο που η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι 

περισσότερο επίκαιρη παρά ποτέ, το σχολείο οφείλει να αναλάβει το ρόλο που του αναλογεί, διαπλάθοντας υγιείς 

προσωπικότητες, ώριμους, υπεύθυνους και συνετούς ανθρώπους, με αρχές, αξίες, ιδανικά και τέτοιου είδους 

πρωτοβουλίες κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση!  

 

Σας συγχαίρω λοιπόν και πάλι, σας ευχαριστώ θερμά και σας εύχομαι καλή συνέχεια! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σας καλωσορίζω σε αυτήν την ωραία διαδικτυακή συνάντηση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο συμμετοχής μας στο 

Δίκτυο Συνδεδεμένων Σχολείων της Unesco  όπου θα ακούσουμε τα μηνύματα των μαθητών και μαθητριών μας για έναν 

κόσμο χωρίς ρατσισμό και φυλετικές διακρίσεις.  

Ιδιαίτερα καλωσορίζω και ευχαριστώ θερμά το Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης για την αποδοχή της πρόσκλησής μας 

και να συμμετέχουν με την πρωτότυπη ποιητική ματιά τους σε αυτή την Παγκόσμια Ημέρα, τον Διευθυντή κύριο 

Γκροζούδη, την καθηγήτρια κυρία Παπαχρήστου Μαίρη, τις μαθήτριες Τοπαλίδου Αλεξάνδρα, Ουζουνίδου Αλίκη και 

Λιακάκη Γεωργία, το τμήμα Α2 μαζί με τους εκπαιδευτικούς την κυρία Κοκκίνου και τον κύριο Παπαζένη, που μας 

παρακολουθούν.  

Θέλω να σας ενημερώσω ότι όλοι μπορείτε να συμμετέχετε γράφοντας τις σκέψεις και τις εντυπώσεις σας στο chat της 

τηλεδιάσκεψης. Σε κάποιο σημείο της εκδήλωσης θα έχετε την ευκαιρία να δώσετε την δική σας εκδοχή σε ένα περιστατικό 

της καθημερινότητας. Το λινκ στο οποίο μπορείτε να γράψετε θα αποσταλεί στο chat και όσοι θέλουν μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν για την απάντησή τους τον qr code που θα εμφανιστεί στην οθόνη.  

Παρακαλούμε να έχετε κλειστά τα μικρόφωνά και τις κάμερές σας για να αποφύγουμε τυχόν τεχνικά προβλήματα. Και 

όπως ισχύει για κάθε μαθητική τηλεδιάσκεψη απαγορεύεται η μαγνητοσκόπηση και η φωτογράφηση της εκδήλωσης. Σας 

ενημερώνω ότι το σχολείο μας θα μαγνητοσκοπήσει την εκδήλωση αλλά μόνο για το αρχείο του σχολείου. 

 Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Γκροζούδη, Διευθυντή του Αριστοτέλειου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, να 

μας πει δυο λόγια. Κύριε Γκροζούδη… 

 

Χαιρετισμός της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Χαλκίδας, Κυρίας Πίσχινα Αικατερίνης 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Καλή σας ημέρα! Ευχαριστώ πολύ και σας συγχαίρω για τις πρωτοβουλίες τις οποίες αναλαμβάνετε, και τους συναδέλφους 

όλους! Διότι ο εξαιρετικός εκπαιδευτικός ή ο εμπνευσμένος εκπαιδευτικός ξεχωρίζει από τις δράσεις αυτές οι οποίες 

θέλουν υπέρβαση και από τους καθηγητές, και από τους μαθητές και από τους διευθυντές, θα έλεγα.  

Συγχαρητήρια λοιπόν για την σημερινή εκδήλωση σε σχέση με το φαινόμενο του ρατσισμού, ένα φαινόμενο το οποίο 

πραγματικά θέλει να το καλλιεργήσουμε στα σχολεία για να μηδενίσουμε στη βάση του.  

Ευχαριστώ και για την συμμετοχή των συναδέλφων της κυρίας Παπαχρήστου, της κυρίας Κοκκίνου και του κυρίου 

Παπαζένη και τους δικούς μας μαθητές που συμμετέχουν με τις δημιουργίες τους.  

Καλή συνέχεια, θα σας παρακολουθήσω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου από τη 

Θεσσαλονίκη! Είστε, δε, προσκεκλημένοι και στη Θεσσαλονίκη όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, να συμπράξουμε και σε 

άλλες δράσεις σε κάποια πιθανή επίσκεψή σας στη Θεσσαλονίκη. 

 

Χαιρετισμός του Διευθυντή του Αριστοτελείου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, κυρίου Γκροζούδη Χρήστου 

 



 

 

 

 





 

 



ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ

Όταν ήμουν παιδί.



Όταν ήμουνα παιδί, 
είχα ακούσει μία φορά,
μία λέξη λίγο αστεία 

Δεν κατάλαβα αμέσως ,
τη δική της σημασία,
και έβαλα με το μυαλό,
το νόημά της για να βρω.



Όταν πρωτάκουσα λοιπόν ρατσισμός, 
σκέφτηκα πρώτα την ράτσα, 

Και νόμιζα με το, αγνό, το  
παιδικό μου το μυαλό: 
πως αυτό είναι κάτι το καλό!



Σκέφτηκα: 
Ο ρατσισμός μας μαθαίνει τις διαφορές
που στον κόσμο γύρω υπάρχουν, 
πως ερχόμαστε κοντά.

Στην αγάπη αντικριστά! 



Έμαθα όμως πιο μετά, 
πως δεν το σκέφτηκα σωστά!

Μαύρισε πάλι η ψυχή μου. 
Χάθηκε και ο ορισμός

που μονάχη μου είχα δώσει.
Προσοχή...



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons from 
Flaticon, infographics & images by Freepik.

Η αγάπη στάζει μίσος! 

Χάθηκε και η ελευθερία 
και τη δικαιοσύνη.. 

την τσάκισε η αδικία

https://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/home
https://www.freepik.com/home
https://stories.freepik.com/


Τώρα πια μεγάλωσα, πολλά καταλαβαίνω,
ακόμα όμως το μυαλό παραμένει μπερδεμένο. 

Θα έπρεπε οι άνθρωποί 

ανοιχτόμυαλα να λειτουργούμε 

Ο σεβασμός να επικρατεί 

γιατί στον ίδιο κόσμο ζούμε



Όταν κοιτάμε τον ίδιο ουρανό, 

διαφορές μη μας χωρίζουν

προκαταλήψεις και λοιπά.

Μόνο τα σύνορα τα γεωγραφικά! 



Να είμαστε όλοι άνθρωποι, 

που η διαφορά ενώνει 

να μεγαλώνει η ισότητα 

η αγάπη να μας ζώνει.



Να είμαστε όλοι μια αγκαλιά

που ζούμε στον ίδιο χάρτη, 

Η ασέβεια και ο διαχωρισμός 

να φεύγουν μια και διαπαντός 

να χάνονται στα βάθη!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



21 ΜΑΡΤΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 

ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

2ο Γυμνάσιο Χαλκίδας
ASPnet Schools
Δίκτυο Συνδεδεμένων Σχολείων
της Unesco



Καθιερώθηκε

Γενική Συνέλευση Ηνωμένων Εθνών

1966



Σάρπβιλ / Απαρτχάιντ

21 Μαρτίου 1960

1960



Ενώνουμε τις φωνές μας για τα θύματα 
του ρατσισμού,

των φυλετικών διακρίσεων,

της ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας

21 Μαρτίου 2021

Σήμερα





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

RACISM THROUGH THE HISTORY

Πηγή αποτέλεσε κείμενο

της κ. Πίσχινα Αικατερίνης



ΤΙ ΕΊΝΑΙ Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ;
WHAT IS RACISM?



ΣΥΝΘΕΤΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

A COMPLEX, MULTI- FACETED PHENOMENON WITH A LONG HISTORY



ΣΥΜΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ (ΆΠΑΡΤΧΑΙΝΤ / 

ΆΟΥΣΒΙΤΣ)
A TRAGEDY FOR A MANKIND IN ALL ITS FORMS (APARTHEID/ AUSCHWITZ)



ΠΡΩΤΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ: 1500 – ΙΝΔΙΑ – ΚΑΣΤΕΣ
EARLY RACISM: 1500 – INDIAN CASTES



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΧΗ: 1492 – ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΚΔΙΩΞΗ ΕΒΡΑΙΩΝ
CONTEMPORARY VERSION: 1492 – SPAIN EXCLUSION OF THE JWEISH



1492- 1775: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ
ΑΜΕΡΙΚΗ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

1492- 1775: EUROPEANS’ SETTLEMENT
AMERICA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
SOUTH AFRICA



oΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
o“ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ”
oΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
oΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
oΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
oΌΡΟΣ «ΛΕΥΚΟΣ» / ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

oUSE OF FABRICATED KNOWLEDGE
o“PURITY OF BLOOD”
oSOCIO-ECONOMIC FEATURES
oEXPLOITATION
oLEGITIMISING ACTS OF EXCLUSION AND EXPULSION
o“WHITE TERMINOLOGY” / MODERN RACISM



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / RESULTS



•ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ
•ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ – ΙΝΔΙΑΝΟΙ-

•MILLIONS OF INDIGENOUS POPULATION LOSE THEIR LIVES
•DESTRUCTION OF GREAT INDIAN CIVILASATIONS



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
THE INDUSTRIAL REVOLUTION

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΟΔΙΟΠΟΜΠΑΙΟΥΣ ΤΡΑΓΟΥΣ-
ΕΒΡΑΙΟΙ- ΔΥΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ

ECONOMIC CRISES CREATE SPACEGOATS – THE JEWISH- TWO WORLD WARS



ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ

THEORETICAL FOUNDATION OF RACISM TO SUPPORT  
EUROAMERICAN SUPERIORITY



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ: ΛΕΥΚΟΙ- ΚΙΤΡΙΝΟΙ- ΜΑΥΡΟΙ
CLASSIFICATION: WHITE- YELLOW- BLACK RACE



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ: ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΆΛΛΕΣ ΕΘΝΟΤΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ «ΜΑΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ»

ECONOMIC CRISES: INSTEAD OF THE JWEISH OTHER ETHNIC 
MINORITIES WHICH SEEMINGLY “TAKE OUR JOBS”



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΚΕΤΟ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ
THE CREATION OF GHETTOS



ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ/ MODERN RACISM

ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΑΝΑΤΟΛΗ- ΔΥΣΗ , ΒΟΡΡΑΣ- ΝΟΤΟΣ
CONTRADICTIONS: NORTH- SOUTH- EAST- WEST



ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ:

•ΕΘΝΙΚΗ
•ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ
•ΕΘΝΟΤΙΚΗ
•ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ

RACIST IDEOLOGY:
•NATIONAL
•RELIGIOUS
•ETHNIC
•CULTURAL



ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ: Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ
DOMINANT TODAY: THE CONFLICT OF CULTURES



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΎ…
THANK YOU…



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 





Τι είναι ο ρατσισμός; 
 

Ο ρατσισμός είναι ένα σύνθετο και πολύπλοκο φαινόμενο που έχει 

μια μεγάλη ιστορία, κατά τη διάρκεια της οποίας παίρνει διάφορες 

μορφές που έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Σε όλες του τις μορφές 

όμως παραμένει μια συμφορά για την ανθρωπότητα, εάν σκεφτεί 

κανείς μόνο τις δύο μορφές του,  το Άουσβιτς και το Απαρτχάιντ.  

Η ιστορία του ρατσισμού ξεκινά στην Ινδία με τις κάστες το 1500 π.Χ.  

και η πιο σύγχρονη εκδοχή του με την εκδίωξη των Εβραίων και 

Αράβων από την Ισπανία και τελειώνει με τον πόλεμο της 

ανεξαρτησίας στην Αμερική, όπου εγκαθίστανται πλέον οι 

Ευρωπαίοι και οι απόγονοί τους στην Αμερική, Αυστραλία Νέα 

Ζηλανδία και Νότια Αφρική (1492 – 1775 ).  

Η ισπανική κυριαρχία αποδεικνύεται ως η πρώτη μοντέρνα 

κοινωνία με ράτσες-κάστες (1492-1826). Η «καθαρότητα του 

αίματος» και τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά 

χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση της νέας γης της Αμερικής. 

Αυτή είναι και η αρχή μιας κατασκευασμένης γνώσης, που υπηρετεί 

τη νομιμοποίηση μιας πράξης αποκλεισμού και αποπομπής. Σε αυτή 

τη φάση βιώνει η ανθρωπότητα την πιο κτηνώδη έκφραση του 

ρατσισμού, η οποία κοστίζει τη ζωή εκατομμυρίων Ιθαγενών και 

καταστρέφει μεγάλους πολιτισμούς των Ινδιάνων. Συγχρόνως 

χρησιμοποιούνται μαύροι από την Αφρική ως σκλάβοι για την 

επέκταση της Ευρώπης, πρώτα με τους Ισπανούς στην Νότια 

Αμερική και μετά με τους Άγγλους και Γάλλους στη Βόρεια Αμερική. 

Η άνοδος των φυσικών επιστημών φέρνει νέα ερωτήματα για την 

εξήγηση της δημιουργίας των ανθρώπων στις υπερπόντιες χώρες. 

Έτσι αναδύεται ο όρος «Λευκός» που θα παίξει έναν κυρίαρχο ρόλο 

για την εδραίωση του μοντέρνου ρατσισμού. 

Η Βιομηχανική Επανάσταση φέρνει μαζί της έναν μετασχηματισμό 

και μία άνοδο του ρατσισμού (1775-1914). Βιομηχανικές 

οικονομικές κρίσεις προκαλούν 1ον εντάσεις στο εσωτερικό, όπου 

βλέπουν τους Εβραίους, όπως στο Μεσαίωνα, σαν 

αποδιοπομπαίους τράγους και οδηγούν στον μοντέρνο 

αντισημιτισμό και 2ον οι ιμπεριαλιστικές επεκτάσεις οδηγούν σε 

δύο παγκόσμιους πολέμους. 

Μόλις επιβεβαιώνεται η προοδευτική και υλική ανωτερότητα των 

Ευροαμερικάνων, αρχίζει η θεωρητική θεμελίωση του ρατσισμού, 

που ταξινομεί σε πρώτη φάση την ανθρωπότητα σε τρεις ράτσες- σε 

Λευκούς, Κίτρινους, Μαύρους. 

 Η επιταχυνόμενη βιομηχανοποίηση, η παγκόσμια οικονομική 

κρίση, οι νέοι εθνικισμοί προκαλούν συγκρούσεις μεταξύ των 

μεγάλων παγκόσμιων δυνάμεων, που χρησιμοποιούν μια 

ρατσιστική επιχειρηματολογία. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος  

μορφοποιεί παλιές «ράτσες» - συγκρούσεις με τον νέο εθνικισμό 

μετά από το 1945 πρώτα στην Ευρώπη και έπειτα και στις χώρες του 

τρίτου κόσμου. Ιστορικές επιρροές μετά το 1914, η οκτωβριανή 



επανάσταση, ο φασισμός, η παγκόσμια κρίση προκαλούν τον πρώτο 

παγκόσμιο πόλεμο, που εξ αιτίας της γερμανικής ήττας 

προετοιμάζει σε αυτή τη χώρα τον αντισημιτισμό σε όλα τα 

κοινωνικά στρώματα. Στις ΗΠΑ ξεκινά ο αγώνας των 

αφροαμερικανών. Παράλληλα, οι Εβραίοι στα σοσιαλιστικά-

κομμουνιστικά κράτη αφομοιώνονται εντελώς μέσα από την 

ρωσοποίηση και στην Γερμανία του «τρίτου ράιχ» 

πραγματοποιείται η τελική «εξόντωση» τους από τον κρατικό 

μηχανισμό. 

Η προϋπόθεση για τον ρατσισμό του μεσοπολέμου είναι ο δεύτερος 

παγκόσμιος πόλεμος. Ο ρατσισμός των «Λευκών», που καταπίεζε 

παλιές εντάσεις της περιόδου πριν την αποικιοκρατία, τις 

απελευθερώνει τώρα. Σε οικονομικές κρίσεις εκτοπίζονται αντί για 

Εβραίους άλλες εθνοτικές  μειονότητες, που φαινομενικά παίρνουν 

τη δουλειά της ομάδας των ντόπιων.  Στις ΗΠΑ και στην Αγγλία 

δημιουργείται ένα Subπρολεταριάτο από αφροαμερικανούς και 

Ινδούς που κατοικούν σε γκέτο και προσπαθούν να επιβιώσουν. 

Ο αρνούμενος αλλά ασκούμενος ρατσισμός (Imanuel Geiss) 

περιγράφει την επίκαιρη συγκρουσιακή κατάσταση σε μορφή 

ρατσισμού. Την παραδοσιακή αντίθεση Ανατολή-Δύση μεταξύ των 

μεγάλων δυνάμεων και τη διαφορά Βορράς – Νότος μεταξύ των 

βιομηχανοποιημένων και ανεπτυγμένων χωρών.  Στις βιομηχανικές 

αναπτυγμένες χώρες οι ξένοι εργάτες κάνουν τις ταπεινές  εργασίες, 

αυτές που δεν κάνουν πια οι ντόπιοι. Στις χώρες του τρίτου κόσμου 

αυτό το ρόλο παίζουν οι μετακινούμενοι εργάτες. Και στις δύο 

περιπτώσεις αποκρύπτονται οι κοινωνικές συγκρούσεις μεταξύ των 

ομάδων της κυρίαρχης κουλτούρας και των μεταναστευτικών 

ομάδων μέσα από την ρατσιστική ιδεολογία που ανάλογα με την 

περίπτωση μπορεί να είναι εθνική, θρησκευτική, εθνοτική ή 

πολιτισμική.  

Ο ρατσισμός σήμερα προβάλει τη σύγκρουση των πολιτισμών.

  

Πίσχινα Αικατερίνη 

Διευθύντρια 2ου Γυμνασίου Χαλκίδας 

Γερμανικής Φιλολογίας &ι Κοινωνικών Επιστημών 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Και εμένα, Παρβάνα! 



Πες όχι στον ρατσισμό

Οι Έλληνες  μετανάστες 

στην Αμερική...



<ημερομηνία/ώρα> <υποσέλιδο> 2

Οι Έλληνες ξέρουν από

μετανάστευση και ρατσισμό

Αμερική

Γερμανία

Αυστραλία

Βιώσαμε τον ρατσισμό

και την περιθωριοποίηση

Τον Έλληνα τον έλεγαν

«Βρωμοέλληνα»



<ημερομηνία/ώρα> <υποσέλιδο> 3

Η προκατάληψη έκανε τους 

Έλληνες να φαίνονται χειρότεροι,

διότι …

Ένας τίτλος εφημερίδας

έγραφε: 

«Λευκή γυναίκα εθεάθη με 

Έλληνα»

Πινακίδα εστιατορίου:

«Όχι ποντίκια, όχι Έλληνες»
…διότι γνωρίζεις!

… υπήρχαν ισχυρές ομάδες

ρατσιστών που δεν ήθελαν

μετανάστες

Πες ΟΧΙ στον ρατσισμό…



<ημερομηνία/ώρα> <υποσέλιδο> 4

Τέλος!







Παγκόσμια ημέρα 
Ρατσισμού / Ποίησης 
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ 



Ήτανε η πρώτη Δευτέρα του Σεπτέμβρη,

Η μέρα που ανοίγουν όλα τα σχολεία, 

Και η Πηνελόπη δίχως μία σκέψη, 

Ανυπομονούσε να βρεθεί πίσω στα θρανία



Θα γνώριζε άλλα παιδιά, θα έκανε νέα παρέα

Γι’ αυτό ετοιμαζότανε όμορφη για να πάει. 

Φόρεσε την μπούρκα της, ρούχα τα πιο ωραία,

Και έτρεξε πιο γρήγορα στην τάξη να πατήσει.



Με το που μπήκε σάστισαν παιδιά και οι δασκάλοι, 

σαν να μην είχαν ξαναδεί, 

ποτέ τους άλλο μαθητή.

Κουβέντα κανείς τους να μη πει.



Λέει ο δάσκαλος στα ξαφνικά,

κορίτσι βγάλε την κουκούλα,

δεν είναι πράγματα σωστά.

Άλλο στη χώρα σας άλλο εδώ, την κοίταξε στα μάτια.

Τι με κοιτάς, τα άλλα παιδιά δε βλέπεις;

Δεν φτάνει που σε αφήσανε και μάθημα να κάνεις. 



Ακούγονται από πίσω γέλια και φασαρία. 

Γιατί δεν είχαν ξαναδεί, 

Ποτέ τους τέτοιο μαθητή, 

Και φαίνονταν όλα αστεία. 



Πετάγεται από το πίσω θρανίο η Ελπίδα,

Κύριε αυτό που λέτε είναι άδικο και κρίμα. 

Εγώ πιστεύω πως η μπούρκα της, της πάει

Και θα έπρεπε να την αφήσετε να την φοράει. 



Σηκώνεται λίγο πιο δίπλα και η Ελευθερία με θυμό,

Ναι κύριε, δεν ξέρετε για τον Ανατολίτικο πολιτισμό;

Το κορίτσι δίχως να γνωρίσετε, τρέξατε ευθύς αμέσως να το κρίνετε



Λέει στο τέλος και η Αγάπη, που την έπνιγε το δίκιο, 

Κύριε δεν έχουμε ελευθερία, δημοκρατία και η ανεξιθρησκία; 

Ακούστε κύριε όλα τα παιδιά, που γελάνε με τη δική σας συμπεριφορά. 



CREDITS: This presentation template was created by
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics 

& images by Freepik

Το βλέμμα του δασκάλου έπεσε πιο χαμηλά, 

Κατάλαβε το λάθος του στη συμπεριφορά,

Και κόπηκαν τα γέλια και τα χαχανητά. 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Έτσι γνωρίσανε όλοι την Πηνελόπη,

Και στα μαθήματα ήταν πάντα πρώτη,

Όλα τα παιδιά θέλαν να της μιλούν,

Και όλα μαζί της να τα μοιραστούν.

Γιατί η μπούρκα της κανένα δεν ενοχλούσε.



Γιατί οι διαφορές μας θα έπρεπε να μας ενώνουν,
Να μη μας χωρίζουν, να μας δυναμώνουν.

Να ενισχύουμε την αγάπη και την καλοσύνη, 
Να υπάρχει σεβασμός και αλληλεγγύη. 

Και να μην χωρίζουμε χρώμα, θρησκεία ή καταγωγή,
Αλλά να είμαστε πάνω απ’ όλα Άνθρωποι.







Έχω ένα όνειρο…

Από ομιλία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ 
(1963)

Μαρινάκης Γιώργος



Σας λέγω φίλοι μου ότι 
παρά τις δυσκολίες και τις 
απογοητεύσεις της 
στιγμής, έχω ακόμη ένα 
όνειρο. …



Μία ημέρα εκεί 
ακριβώς, στην 
Αλαμπάμα, μικρά 
μαύρα αγόρια και 
μαύρα κορίτσια 
θα ενώνουν τα 
χέρια με λευκά 
αγόρια και λευκά 
κορίτσια σαν 
αδέρφια.







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Το όνομά μου είναι Φαρίμπα! Εμένα με λένε Μάγδα! 



 

 

Και εμένα, Παρβάνα! Και ενώνουμε τη φωνή μας με τη 

δική σας! 



 

 

Θέλω να γίνω γιατρός! Και εγώ πολιτικός! 



 

 

Θέλω να γίνω οδοντίατρος και 

να παίζω μπάλα! 

Ονειρευόμαστε έναν καλύτερο 

κόσμο! 



 

 

Και στα όνειρα δεν ξεχωρίζουν τα 

χρώματα! 
Είναι όλα φωτεινά! 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Πιστεύουμε σε αξίες…Πιστεύουμε σε αξίες…Πιστεύουμε σε αξίες…Πιστεύουμε σε αξίες…

Οι μαθητές & μαθήτριες του Α2

2ο Γυμνάσιο Χαλκίδας
ASPnet Schools
Δίκτυο Συνδεδεμένων Σχολείων
της Unesco



Peace has no meaning 

when there in no:

Equality

Equity

Respect

Dignity

Education

Cooperation

Hope

Freedom

Solidarity

Justice



Ολοι

έΧουμε

δΙκαιώματα

Σεβασμός

ισόΤητα
ισόνΟμίαειΡήνη

αξιΟπρέπεια

δικαιοΣύνη

Αλληλεγγύη

εΤερότητα

ελπΙδα
συνεργαΣία

Μόρφωση



Ο Χ Ι Σ Τ Ο Ρ Α Τ Σ Ι Σ Μ Ο



Θέλουμε έναν καλύτερο κόσμο!









Ο  Λ Α Θ Ρ Ε Π Ι Β Α Τ Η Σ

Π Α Ρ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Η Σ Τ Ε Τ Ι  
Σ Υ Μ Β Α Ι Ν Ε Ι

Κ Α Ι …  

Ν Α  Ε Ι Σ Τ Ε Ε Τ Ο Ι Μ Ο Ι
Γ Ι Α  Ν Α  Ψ Η Φ Ι Σ Ε Τ Ε !







ΤΕΛΟΣ!







ΟΙ ΆΝΘΡΩΠΟΙ

ΜΠΟΡΟΎΝ

ΝΑ ΔΙΔΑΧΘΟΎΝ ΤΗΝ ΑΓΆΠΗ

Από λόγο του Νέλσον Μαντέλα

(1918 – 2013)

Ιωσηφίδου Θάλεια



Κανείς δεν 

γεννιέται, 

μισώντας κάποιον 

για το χρώμα του 

δέρματος, την 

καταγωγή ή τη 

θρησκεία του.



Αν οι άνθρωποι 

μπορούν να μάθουν 

να μισούν κι’ αν 

μπορούν να διδαχθούν 

το μίσος, μπορούν να 

διδαχθούν και την 

αγάπη, …



… γιατί η αγάπη 

έρχεται πιο φυσικά 

στην 

ανθρώπινη καρδιά, 

παρά το αντίθετο.







Η μαγική συνταγή για έναν 

κόσμο χωρίς διακρίσεις!

The magic recipe for a world 

without discrimination

Λιακάκη Γεωργία 



Eveyone could try to show a respect without having to

Question someone’s value based on stereotypes,

Unimaginable warmth and support could be given to

Anyone in need…

Love! It could only find peace in our hearts,

If everyone tried their best…

Then maybe the world would be a better place, for

You, for me, for everyone, so long as we all tried for a better life

Ίσως αν όλοι προσπαθούσαμε να δείξουμε λίγο περισσότερο

Σεβασμό προς τον συνάνθρωπό μας….

Όταν κάποιος μας χρειάζεται, να δείχνουμε

Τη συμπαράσταση και τη ζεστασιά μας…

Η αγάπη! Αν μπορούσε να φωλιάσει στις καρδιές μας…

Τότε ίσως ο κόσμος μας να ήταν λίγο καλύτερος

Αν όλοι προσπαθούσαμε για μια καλύτερη ζωή.



If I tried to rebuild the world, I would

call it Georgia. The sunsets in this world would

fill the sky with shades of red and orange, as

the sun would sink into the sea.

In this world all people would have the

necessary food, everyone would have the best

education, everyone would receive the greatly

desired love.

Αν ήθελα να ξαναφτιάξω τον κόσμο,

θα τον ονόμαζα Γεωργία. Τα ηλιοβασιλέματα

στον κόσμο αυτό θα γέμιζαν τον ουρανό με

αποχρώσεις του κόκκινου και του πορτοκαλί,

καθώς ο ήλιος θα βυθιζόταν μέσα στην

θάλασσα.

Στον κόσμο αυτό όλοι οι άνθρωποι θα

είχαν την απαραίτητη τροφή, όλοι θα είχαν την

καλύτερη εκπαίδευση, όλοι θα λάμβαναν την

πολυπόθητη αγάπη.



I would build this world on a

cloud called peace! I would

decorate the world with mutual

understanding and respect, so

that everyone can feel warmth and

safety.

Lastly, I would give the

world smiles and laughter, so that

no one would ever feel alone and

helpless again.

Θα έχτιζα τον κόσμο αυτό πάνω σε

ένα σύννεφο, την ειρήνη! Θα στόλιζα τον

κόσμο με αλληλοκατανόηση και σεβασμό,

έτσι ώστε όλοι να μπορούν να νιώσουν

ασφάλεια και ζεστασιά.

Τέλος, θα έδινα στον κόσμο τα

χαμόγελα και τα γέλια, για να μην νιώσει

ξανά κανείς ποτέ μόνος και αβοήθητος.







ΘΑ ΚΆΝΟΥΜΕ 

ΈΝΑΝ

ΚΑΛΎΤΕΡΟ ΚΌΣΜΟ!

Βελισσαράκος Γιώργος



Ο μύθος για
ανώτερες φυλές
πρέπει να μείνει
στο περιθώριο.

Αρνούμαστε να
μπούμε στη
λογική των

συγκρίσεων. 

Αρνούμαστε να
μπούμε στη
λογική των

διακρίσεων.



Title Lorem Ipsum Dolor

Επιλέγουμε να
σεβόμαστε ο
ένας τον άλλο.

Επιλέγουμε να
βοηθάμε ο ένας

τον άλλο. 

Επιλέγουμε να
προστατεύουμε
ο ένας τον άλλο.



Και έτσι θα
κάνουμε έναν

καλύτερο
κόσμο!



















 

Ευχαριστούμε! 

Είναι πραγματικά συγκινητικό αυτό που ζήσαμε! Εδώ τελειώνει αυτή η ωραία συνάντηση. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλες και όλους 

που προετοίμασαν, σκέφτηκαν, έγραψαν, μίλησαν και μας έδωσαν αυτά τα ωραία μηνύματα για ένα πιο ανθρώπινο κόσμο χωρίς 

διακρίσεις. Ο χρόνος στην τηλεδιάσκεψη, είδατε, ήταν διαφορετικός και έπρεπε να έχουμε υπομονή και όταν χρησιμοποιούμε πολλά 

μέσα είναι η ροή συνεχόμενη.  

Θα κλείσουμε με το επόμενο τραγούδι που πιστεύω συνθέτει την επιθυμία και τη στράτευση όλων μας να αλλάξουμε αυτόν τον κόσμο. 

Σας ευχαριστώ πολύ! Όλη η γιορτή υπάρχει στην ηλεκτρονική τάξη  eclass.sch.gr/courses/1201020397/ 

Κλείνουμε το τραγούδι «Μια αλλαγή πρόκειται να έρθει…», “A change is gonna come…” 

 

Η Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Χαλκίδας 

 

Πίσχινα Αικατερίνη 

https://eclass.sch.gr/courses/1201020397/




Εκπαιδευτικοί των δύο σχολείων,
η Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων,

Μαθήτριες από το Αριστοτέλειο Κολλέγιο
Μαθητές και μαθήτριες του Α2, 2ο Γυμνάσιο Χαλκίδας
Πρόσφυγες μαθητές & μαθήτριες των Γυμνασίων της 

Χαλκίδας

Ευχαριστούμε που μας 
παρακολουθήσατε!

Συνεργαστήκαμε
εξ’ αποστάσεως!





• Κατά την γνώμη μου θα δώσει πίσω στην κυρία το εισιτήριο, καθώς είναι καλόκαρδος και μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει σε αντιπαράθεση με την 
κυρία παρά τα απρεπή λόγια που είπε 

• Θα της το δώσει για να καταλάβει ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος επειδή αυτός ένοιωσε άσχημα εκείνη τη στιγμή και να καταλάβουν ότι όλοι 
είναι ίσοι.??? 

• πιστεύω πως ο νεαρός μετά από τόσα που άκουσε από την κυρία δεν θα τα βάλει κάτω αλλά τα σχόλια της απέναντι του ήταν απαράδεκτα 
οπότε θα της επιστρέψει το εισιτήριο 

• Πιστεύω πως σίγουρα δεν έχει μαζί του εισιτήριο, δυστυχώς... Βέβαια, πιστεύω, επειδή βλέπω έναν άνθρωπο που δεν αντιδρά... Και είναι 
πληγωμένος, αλλά παρόλα αυτά έντιμος, θα δώσει το εισιτήριο στην κυρία. Αυτό δείχνει το ήθος του. 

• Θα το εκμεταλλευτεί 

• δεν ξέρω, πάντως εγώ θα το πετούσα 

• Πιστεύω θα της το δώσει πίσω 

• Θα της δώσει το δικό του στο τέλος 



• Ίσως της δώσει το δικό του γιατί δεν έχει η ίδια.. Κι ας τον έχει προσβάλει... 

• Ότι ο νεαρός θα κρατήσει το εισιτήριο και δε θα το επιστρέψει 

• Θα το σκίσει 

• Θα της το πληρώσει γιατί εκείνος ο άνθρωπος δεν είναι άψυχος 

• θα το κλέψει 

• Πιστεύω θα πάει να την βρει για να της το δώσει πίσω! 

• δεν θα κάνει γιατί έχει δικό του εισιτήριο 

• Θα το αρπάξει 

• θα το πετάξει 

• Δεν θα της το πάρει και θα πει ότι είναι λαθρεπιβάτης 

• θα της το πληρώσει γιατί όσο και να τον έχει προσβάλει και να του φέρετε άσχημα εκείνος θα το δώσει γιατί έχει καρδιά 

• Ο νεαρός απέναντι θα χρησιμοποιήσει της κυρίας 

• Πιστεύω πως ο νεαρός δεν θα κάνει κάτι "εκδικητικό", καθώς κάτι τέτοιο θα δικαίωνε την κυρία που του μιλούσε άσχημα. Προσωπικά νομίζω 
θα της το επιστρέψει. Δεν είναι ανάγκη να πέσει στο ίδιο επίπεδο μαζί της. 

• Πιστεύω ότι θα της το πάρει και θα το σκίσει 

• Θα της δώσει ένα δεύτερο δικό του επειδή εκείνη δεν θα έχει. 

• Θα της πληρώσει το αντίτιμο; Η κυρία είναι λαθρεπιβάτης; 

• Πιστεύω ότι θα της δώσει το δικό του. 

• Εγώ πιστεύω ότι θα της το δώσει πίσω 

• Θα την βοηθήσει... 

• Θα την αγνοήσει και θα φύγει 

• Θα της το πληρώσει 

• θα το κρατήσει 

• Θα το φάει 

• Θα το πάρει και θα φύγει στον προορισμό που θα λέει το εισιτήριο 

• Θα το πετάξει από το παράθυρο 
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