
 

 

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 
 
ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Ρατσισμός ονομάζεται η στάση, κατά την οποία τα μέλη 

μιας φυλής ή εθνικής ομάδας θεωρούν ως μειονεκτούντα τα 

μέλη άλλης φυλής ή εθνικής ομάδας και ως συνέπεια αυτού 

αναπτύσσουν μία έντονη πίστη στην ανωτερότητα και υπεροχή 

τους. 

Είναι η ιδέα ή η αντίληψη ότι στα κληρονομούμενα 

φυσικά χαρακτηριστικά, καθώς και σε ορισμένα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, των νοητικών 

δυνατοτήτων και των πολιτισμικών καταβολών υπάρχει αιτιακή 

σύνδεση και ότι, σε συνδυασμό με τα παραπάνω, κάποιες φυλές 

είναι ανώτερες από άλλες. 
 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΝΩΝΥΜΑ 

 

Ετυμολογία : ράτσα ( + -ισμός) και σημαίνει : 

1. σύνολο ανθρώπων ή ζώων που ανήκουν στην 

ίδια φυλή, που έχουν την ίδια καταγωγή, 

2. εκλεκτό γένος 

3. πανέξυπνος, τετραπέρατος 

Συνώνυμα : απαρτχάιντ 
 

 

 

ΜΟΡΦΕΣ 
 Φυλετικός ρατσισμός (φυλετικές διακρίσεις) 

 Εθνικός ρατσισμός (εθνικισμός, σοβινισμός) 

 Κοινωνικός ρατσισμός (Ορισμός : ονομάζεται η 

αρνητική στάση μας απέναντι σε κοινωνικές ομάδες που 

θεωρούνται κατώτερες και κυρίως απέναντι σ’ αυτές που 

ζουν στο περιθώριο του κοινωνικού βίου  διακρίσεις 

πολιτικο-ιδεολογικές, πνευματικές, οικονομικές, 

πολιτιστικές, διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, των 

μειονοτήτων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες). 
 



 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
 

 Οι Έλληνες χώριζαν τους ανθρώπους σε Έλληνες και 

βαρβάρους, λέγοντας «πας μη Έλλην βάρβαρος». Διαχώριζαν, 

επίσης, τους ανθρώπους σε ελεύθερους και δούλους. Οι Εβραίοι 

θεωρούσαν τον εαυτό τους «περιούσιο» λαό ή «εκλεκτό» του 

Θεού. Οι Ρωμαίοι χώριζαν τους ανθρώπους σε Ρωμαίους και μη 

Ρωμαίους. Τον 19
ο
 αιώνα πρώτος θεωρητικός του ρατσισμού 

ήταν ο Γάλλος Άρθρουρ Γκομπινό, αργότερα ο Άγγλος 

Στιούαρτ Τσάμπερλεν. Στη θεωρία του βασίστηκε ο γερμανικός 

ναζισμός.  

Ο ρατσισμός στις Η.Π.Α στρέφεται κατά των μαύρων και 

των ντόπιων ερυθρόδερμων – όλων γενικά των εγχρώμων. 

Στο κράτος της Νοτιοαφρικανικής Ένωσης ο ρατσισμός 

ήταν νόμιμος και επίσημος ως πριν από μερικά χρόνια : 

κυβερνούσαν οι λευκοί (παλιοί άποικοι), καταπιέζοντας τους 

αυτόχθονες μαύρους (το 80% του πληθυσμού), οι οποίοι ζούσαν 

και ζουν ακόμη σε άθλιες συνθήκες. Ρατσισμός επίσης 

εκδηλώνεται και εναντίον λαών της διασποράς (τσιγγάνων κ.α.), 

ιθαγενών υπό καθεστώς αποικιοκρατίας κ.α. (υπενθυμίζεται η 

επικίνδυνη αναβίωση νεοναζιστικών κινημάτων στη Γερμανία 

και σε άλλες χώρες). 

 

 Μέσα στο πνεύμα του ρατσισμού μπορεί να ενταχθούν και 

οι κοινωνικές διακρίσεις, πνευματικές, πολιτιστικές κλπ. 

Μ’ αυτό το πνεύμα θεωρείται κοινωνικός ρατσισμός η για 

τόσους αιώνες κοινωνική καταπίεση της γυναίκας, η 

εκμετάλλευση ορισμένων κοινωνικών ομάδων από 

κάποιους που θέλουν να θεωρούνται πιο «έξυπνοι», η 

άσχημη στάση απέναντι στους τσιγγάνους, τους 

ομοφυλόφιλους, τους ασθενείς του AIDS. 
 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 
 

1. Ψυχολογικά: 

- Η τάση ανθρώπων ή ομάδων να θεωρούν τον εαυτό 

τους  

ανώτερο από τους άλλους. 

- Το αίσθημα ανασφάλειας και φόβου, που 

προέρχεται είτε από διαπίστωση αδυναμίας ή από το 

ένστικτο της αυτοσυντήρησης, τους οδηγεί σε 

ανεύρεση εξιλαστήριων θυμάτων. 

2. Κοινωνικά- οικονομικά : 

- Προέρχεται από την προσπάθεια ορισμένων να 

εκμεταλλευτούν οικονομικά τους άλλους. Για να 

δικαιολογήσουν τη στάση τους αυτή, χρησιμοποιούν 

ακόμη και την επιστήμη και τη θρησκεία, παρόλο 

που η επιστήμη  αποδέχεται ότι οι λαοί όλων των 

φυλών έχουν τις ίδιες δυνατότητες για πρόοδο και 

ανάπτυξη. Η όποια διαφοροποίησή τους οφείλεται 

στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έζησαν. 

- Στα οικονομικά αίτια υπάγονται και τα φαινόμενα 

οικονομικής κρίσης, ανεργία, υποαπασχόληση, 

ακρίβεια, έλλειψη οικονομικών πόρων, 

εκμετάλλευση. 

- Η ανομοιογένεια των σύγχρονων κοινωνιών. 

- Η μαζοποίηση. 

- Η περιθωριοποίηση των ξένων εργατών. 

3. Εθνικιστικά: 

- Η ανάγκη ορισμένων λαών για συσπείρωση των 

ομοεθνών τους, με σκοπό την πρόοδο και την 

εξέλιξη, τους οδηγεί, μετά μάλιστα από την επιτυχία, 

σε τέτοιο βαθμό εγωισμού και υπερηφάνειας, ώστε 

να υποτιμούν τους άλλους.  

- Η ξενοφοβία των ημερών μας. 

4. Θρησκευτικά: 

- Ο θρησκευτικός προσηλυτισμός, οι θρησκευτικές 

προλήψεις, χαρακτηρίζει τους άλλους «άπιστους», 

«ειδωλολάτρες» κλπ. 



 

 

5. Τα «δήθεν» βιολογικά: 

- Τον 18
ο
 αι. διατυπώθηκαν θεωρίες για διαίρεση των 

ανθρώπων σε πέντε φυλές, από τις οποίες υπερέχει η 

λευκή φυλή. Σήμερα, οι επιστήμονες έχουν 

απορρίψει αυτές τις θεωρίες. Κανένας βιολόγος δε 

μίλησε ποτέ για άρια ή εβραϊκή φυλή. Οι διαφορές 

ανάπτυξης και συμπεριφοράς είναι το αποτέλεσμα 

των υλικών ή κοινωνιολογικών συνθηκών της ζωής, 

κάτω από τις οποίες οι ανθρώπινες ομάδες και όχι 

μιας δήθεν βιολογικής κατωτερότητας. 

6. Πολιτικά: 

- Προέρχεται από τη θέληση μερικών να επιβάλλουν 

στους άλλους την ιδεολογία τους. 

- Η εξυπηρέτηση των επεκτατικών βλέψεων κάποιων 

κρατών σε βάρος άλλων. 

- Ο αποπροσανατολισμός του κοινού από τα 

σημαντικά προβλήματα και η συγκάλυψη των 

αποτυχιών από τους πολιτικούς ηγέτες. 

- Η δυσλειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, η 

κοινωνική αδικία. 

- Ο πολιτικός δογματισμός και φανατισμός, η διάθεση 

ορισμένων να υπερισχύσουν των άλλων. 

7. Πνευματικά: 

- Η επενέργεια των προκαταλήψεων και των 

αναχρονιστικών αντιλήψεων. 
 

 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

 
1. Προσβάλλει την ανθρώπινη προσωπικότητα. 

2. Συντελεί στην οικονομική εκμετάλλευση και υποδούλωση 

του ανθρώπου από τον άνθρωπο. 

3. Καλλιεργεί τα πάθη, το φανατισμό, δηλητηριάζει τις 

σχέσεις των λαών και των ανθρώπων, με αποτέλεσμα την 

κοινωνική δυσλειτουργία και την ύπαρξη διάσπαρτων 

εστιών πολέμου σε όλο τον κόσμο. 



 

 

4. Καλλιεργεί το αίσθημα υπεροχής και την επιθυμία 

εκμετάλλευσης του ανθρώπου, την επικράτηση του 

δίκαιου του ισχυρότερου, εμποδίζοντας τη συνεργασία 

των λαών και των ανθρώπων. 

5. Προκαλεί κοινωνικές ταραχές, εξεγέρσεις, διαχωρίζει τους 

λαούς «apartheid». 

6. Προκαλεί αδικίες κοινωνικές ανισότητες, περιθωριοποιεί 

άτομα και ομάδες. 

7. Παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ατομικές 

ελευθερίες, οδηγεί στην αντι-βία από την πλευρά των 

αδικούμενων μειονοτήτων. 

8. Τίθεται σε κίνδυνο η υπόσταση του έθνους. 
 

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ   
 

1. Με την ενεργοποίηση των πνευματικών ανθρώπων για να 

διαφωτίσουν τους λαούς ότι δεν υπάρχει ανώτερος και 

κατώτερος. Ακόμη με την παρεχόμενη Παιδεία να διαδώσουν 

τον ανθρωπισμό και τη φιλανθρωπία. 

2. Η εκπαίδευση δεν πρέπει να οδηγεί στην αφομοίωση του ενός 

από τον άλλον, αλλά στον εθισμό των ατόμων, ώστε να 

συνυπάρχουν με σεβασμό ο ένας στην κουλτούρα του άλλου. 

3. Με την καταπολέμηση της ανεργίας και την κάθε είδους 

υλική βοήθεια προς τους λαούς που καταπιέζονται από το 

ρατσισμό. 

4. Η εφαρμογή του πνεύματος της δημοκρατίας από τους 

πολιτικούς ηγέτες, ώστε να μην αδικούνται άτομα και 

κοινωνικές ομάδες. 

5. Διαμόρφωση εθνικής συνείδησης, ώστε να μην παρατηρείται 

το φαινόμενο του σοβινισμού.  

6. Επιβολή κυρώσεων στα κράτη που εφαρμόζουν τις φυλετικές 

διακρίσεις. 
 

 Απαρτχάιντ 

Χωριστή απομονωμένη διαβίωση. Η πιο άγρια μορφή φυλετικής 

διάκρισης. Σημαίνει στέρηση ή ουσιαστικό περιορισμό των πολιτικών, 

κοινωνικοοικονομικών και άλλων δικαιωμάτων μιας ομάδας πληθυσμού 

που φτάνει ως την απομόνωσή της σε μια ορισμένη περιοχή. 


