
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

Διακρίσεις  λόγω εμφάνισης  

Ο όρος ρατσισμός κυριολεκτικά σημαίνει το μίσος ή τον φόβο για άτομα που 

ανήκουν σε φυλές διαφορετικές από τη δική μας, καθώς και την εχθρική ή και 

υποτιμητική στάση απέναντί τους, τους συστηματικούς περιορισμούς και τις 

διακρίσεις εις βάρος τους.  

Η λέξη ρατσισμός, παραπέμπει τη σκέψη μας σε διακρίσεις που αφορούν στη φυλή, 

το χρώμα του δέρματος, τη γλώσσα, τη θρησκεία, την κοινωνική θέση, την 

κατάσταση της υγείας. 

Πέρα όμως απ’ όλα αυτά τα προφανή για όλους , υπάρχει μία μορφή ρατσισμού , που 

τις περισσότερες φορές δε γίνεται αντιληπτή με την πρώτη ματιά : οι διακρίσεις λόγω 

εμφάνισης (Κοινωνικός ρατσισμός). Άτομα χαμηλού αναστήματος, με σωματικές 

αναπηρίες ή με παραπανίσια κιλά υπόκεινται σε διαφορετική αντιμετώπιση. 

Ο ρατσισμός που βιώνουν οι παχύσαρκοι είναι χειρότερος από όλες τις άλλες ομάδες 

ανθρώπων. Δυστυχώς, η εξωτερική εμφάνιση διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο σε 

πολλές εκδηλώσεις της ζωής μας.  

Στην καθημερινότητά μας, όλοι έχουμε ακούσει προσβλητικά σχόλια και εκφράσεις ή 

έχουμε δει γκριμάτσες για ανθρώπους με επιπλέον σωματικό βάρος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι άνθρωποι που πάσχουν από παχυσαρκία συχνά έρχονται αντιμέτωποι με 

προκαταλήψεις στον επαγγελματικό και τον κοινωνικό τους χώρο. Στους χώρους 

εργασίας, στις παροχές υγείας, άντρες και γυναίκες με περιττά κιλά, δηλώνουν ότι 

υφίστανται διαφορετική αντιμετώπιση. Φοιτητές της Ιατρικής που συμμετείχαν σε 

μελέτη χαρακτήρισαν τους παχύσαρκους ασθενείς τους ως “άσχημους”, 

“τεμπέληδες” και “χαμηλής συμμόρφωσης ασθενείς”.  



Η  εξωτερική εμφάνιση παίζει όλο και σημαντικότερο ρόλο στη ζωή μας. Έτσι η 

κοινωνική απόρριψη και η ψυχολογική πίεση που βιώνουν οι άνθρωποι που πάσχουν 

από παχυσαρκία συνεχώς εντείνεται.  

Ο καθένας θεωρεί ότι έχει το ελεύθερο να σχολιάσει τα κιλά σου και να σου κάνει 

υποδείξεις. Γνωστοί ή άγνωστοι . Προτείνοντας σε κάποιον να αδυνατίσει, του 

δείχνεις ότι έτσι δεν είναι αποδεκτός. Η δικαιολογία  « για το καλό σου το λέω » είναι 

η ρίζα την ύπαρξης αυτού του ρατσισμού.  

 

«Η αξία του ατόμου είναι αδιαπραγμάτευτη, δεδομένη και ανεξάρτητη από 

ικανότητες, γιατί δεν είναι η κοινωνία που την καθορίζει, αλλά μόνο το γεγονός ότι 

κάποιος γεννιέται άνθρωπος» (από το βιβλίου του Ευστράτιου Παπάνη «Η 

αυτοεκτίμηση και η μέτρησή της») 

 

1. https://www.mednutrition.gr/portal/ygeia/paxysarkia/4362-ratsismos-eis-

varos-ton-paxysarkon 

2. http://2gym-elefs.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/geografia/%20%202.pdf 

3. https://www.iprolipsi.gr/ratsismos-somatos/ 

Τσελεμπή Ελένη Β4 

 

ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

Στην κοινωνία των τελευταίων χρόνων έχουν αλλάξει αντιλήψεις και ιδέες που 

κυριαρχούσαν παλαιότερα. Μία από αυτές είναι ο ρατσισμός. Κάποια από τα είδη του 

ρατσισμού  έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό βοηθώντας στη βελτίωση της  κοινωνίας. 

Κάποια κομμάτια όμως του φυλετικού ρατσισμού εξακολουθούν να υπάρχουν 

δημιουργώντας προβλήματα στα θύματα  αλλά και στην κοινωνία. 

Σύμφωνα με τη ρατσιστική προκατάληψη περί έγχρωμης επιδερμίδας, το μαύρο 

χρώμα  θεωρήθηκε ότι δηλώνει τη ρυπαρότητα, τη φυσική και κοινωνική 

κατωτερότητα, ενώ αντίθετα το λευκό προβλήθηκε στερεοτυπικά ως το κυρίαρχο 

πρότυπο ομορφιάς και συνδέθηκε με τις έννοιες της φυσικής υπεροχής και της 

εξουσίας. 

Η  ύπαρξη φυλετικού ρατσισμού υπάρχει σε πολλές κοινωνίες. Έγχρωμοι  πολίτες 

καταλήγουν ως μικροπωλητές διάφορων αντικειμένων, είτε ως καθαρίστριες και 

καθαριστές, προκειμένου να ζήσουν. Οι περισσότεροι εργοδότες φοβούνται και 

https://www.mednutrition.gr/portal/ygeia/paxysarkia/4362-ratsismos-eis-varos-ton-paxysarkon
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αρνούνται να δώσουν μία θέση εργασίας σε έναν έγχρωμο πολίτη, οι ίδιοι 

κυριαρχούνται  από φόβους πιθανότητας κλοπής η ζημιάς από τον έγχρωμο πολίτη.  

Πέρα όμως από την απουσία ευκαιριών εργασίας το πιο άσχημο είναι η 

περιθωριοποίηση τους και η κατάληξη τους στην απομόνωση και τελικά στη 

κατάθλιψη. 

Για παράδειγμα ένα σοκαριστικό γεγονός: 

Στις 25 Μαΐου 2020, ο 46χρονος 

Αφροαμερικανός Τζορτζ Φλόιντ έχασε τη 

ζωή του στη Μινεάπολη, της Μινεσότα 

των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν ο λευκός 

αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν διατήρησε το 

γόνατό του στη δεξιά πλευρά του λαιμού 

του επί 8 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα κατά 

τη διάρκεια σύλληψής του και ενώ εκείνος ήταν δεμένος με χειροπέδες και με το 

κεφάλι στο έδαφος. Η ρατσιστική αυτή δολοφονία ξεσήκωσε κύμα αντιδράσεων τόσο 

της Η.Π.Α όσο και την Ελλάδα. Πολλοί άνθρωποι πάλεψαν για τα δικαιώματα των 

ανθρώπων όπως ο Νέλσον Μαντέλα, η Ρόζα Παρκς, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και 

άλλοι 

ΠΗΓΕΣ 

1. https://www.talcmag.gr/hot/ratsismos-xromata/ 

2. http://pacific.jour.auth.gr/emmeis/?p=10335 

Τζάτση Αικατερίνη, Β4 

 

Ρατσισμός ως προς τη  σεξουαλικότητα\ 

 

Ως σεξουαλικός προσανατολισμός 

ορίζεται η συναισθηματική ή/και 

σεξουαλική έλξη προς το άλλο φύλο 

(ετεροερωτική / ετεροφυλοφιλική), 

το ίδιο φύλο (ομοερωτική/ 

ομοφυλοφιλική) ή και τα δύο φύλα 

(αμφισεξουαλική).  

https://www.talcmag.gr/hot/ratsismos-xromata/


Ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν περιορίζεται μόνο στη σεξουαλική ζωή ενός 

ατόμου αλλά αφορά τη συνολική προσωπική και κοινωνική ταυτότητά του και 

συνδέεται στενά με τις προσωπικές σχέσεις που καλύπτουν την ανάγκη για αγάπη, 

δέσμευση και συντροφικότητα. Η φοβία που αντιτάσσει η κοινωνία στα άτομα με 

διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, λέγεται ομοφοβία.  

 

 

Η ομοφοβία, ομοφυλοφοβία ή ομοερωτοφοβία, είναι η αποστροφή ή οι διακρίσεις 

με αφετηρία τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή γενικότερα σε βάρος 

των ΛΟΑΤ+ ατόμων.  

Η 17η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως διεθνής ημέρα κατά της ομοφοβίας. Αυτό, 

οφείλεται στο γεγονός ότι στις 17 Μαΐου 1990, η ομοφυλοφιλία έπαψε να θεωρείται 

ασθένεια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.  

 

Στις 19 Ιανουαρίου 2006 το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο με συντριπτική 

πλειοψηφία αναγνώρισε το συμβολισμό 

της ημέρας αυτής και με ψήφισμά του 

κάλεσε τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης να αναλάβουν δράσεις για την 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%9F%CE%91%CE%A4


εξάλειψη των διακρίσεων λόγω ομοερωτικού προσανατολισμού.  

Πολλοί  διάσημοι καλλιτέχνες,  ηθοποιοί, μοντέλα, (Harry Styles, Louis Tomlinson, 

Kendall Jenner, Αriana Grande, Bella  Haddid,   έχουν σηκώσει τη σημαία του LGBD 

δίνοντας θάρρος και υποστηρίζοντας τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ομοφοβία μπορεί να περιλαμβάνει μίσος, εχθρότητα ή αποδοκιμασία των 

ομοφυλόφιλων ανθρώπων, της ομοφυλοφιλικής συμπεριφοράς, που οδηγεί στην 

εκδήλωση μισαλλοδοξίας.  

Συχνά φτάνει ως το σημείο να εκδηλώνεται πολύ επικίνδυνα, όπως μέσω λεκτικής 

βίας και με ομοφοβικά εγκλήματα μίσους όπως επιθέσεις, ξυλοδαρμούς, ακόμη και 

φόνους. 

ΠΗΓΕΣ: 

1. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%86%CE%B

F%CE%B2%CE%AF%CE%B1 

2. https://el.thpanorama.com/articles/curiosidades/los-18-tipos-de-racismo-que-

existen-en-el-mundo.html 

3. https://www.synigoros.gr/?i=equality.el.ims 
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