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Ραηζηζμός 
 

α. Προζδηορηζμός ηες έκκοηας  

• Με ημκ υνμ «ράηζα» μνίδεηαη-ζηα ιεληθά- ημ ζφκμιμ 

ακζνχπςκ θαη δχςκ ηεξ ίδηαξ θοιήξ θαη μεηαθμνηθά ημ 

«εθιεθηυ γέκμξ». 

• Ραηζηζμός είκαη ε ακηίιερε πμο ζεςνεί μνηζμέκεξ μμάδεξ 

ή εζκυηεηεξ –εθ θφζεςξ- ακχηενεξ απυ ηηξ άιιεξ, γεγμκυξ 

πμο μεηαθνάδεηαη ζε δηθαημδμζία θαη δηθαημιυγεζε ηεξ 

θονηανπίαξ ηςκ μεκ ζηηξ δε. Βαζίδεηαη ζηεκ πιάκε υηη 

οπάνπμοκ βημιμγηθμί ιυγμη πμο δηθαημιμγμφκ ηηξ δηαθνίζεηξ 

μεηαλφ θοιεηηθχκ μμάδςκ. Οη ναηζηζηηθέξ ζεςνίεξ δε 

δηαζέημοκ επηζηεμμκηθή ζεμειίςζε, ακ θαη μη ναηζηζηέξ πηζηεφμοκ, δίπςξ απμδεηθηηθά 

ζημηπεία, ημ ακηίζεημ. 

 

β. ύγτροκες μορθές ραηζηζμού: 

 Εζκηθός ή θσιεηηθός: ζηενίδεηαη ζηηξ δηαθνίζεηξ ζε βάνμξ μεηακαζηχκ θαη μεημκμηήηςκ 

θαζχξ θαη πμιηηηθχκ πνμζθφγςκ, πμο πνμένπμκηαη θονίςξ απυ ηεκ ακαημιηθή Γονχπε θαη ηηξ 

ηνηημθμζμηθέξ πχνεξ, ή ακαπανάγεη ηεκ πνμθαηάιερε εκακηίμκ Γβναίςκ, Σζηγγάκςκ, 

εγπνχμςκ. 

 

 Κοηκφκηθός: μενμιεπηηθή ζηάζε πμο μπμνεί κα μδεγήζεη ζε δηαπςνηζμυ, ζηηγμαηηζμυ, 

πενηζςνημπμίεζε, θμηκςκηθυ απμθιεηζμυ ηςκ αηυμςκ – μμάδςκ πμο οθίζηακηαη ηε ναηζηζηηθή 

ακηημεηχπηζε. Κνηηήνηα θμηκςκηθμφ ναηζηζμμφ απμηειμφκ: ημ θφιμ, ημ μμνθςηηθυ επίπεδμ, ε 

μηθμκμμηθή θαηάζηαζε, ημ επάγγειμα, ε θαηαγςγή, μη ζνεζθεοηηθέξ - ηδεμιμγηθέξ πεπμηζήζεηξ, 

ε ελςηενηθή εμθάκηζε, μη απμθιίκμοζεξ θμηκςκηθέξ θαηεγμνίεξ (μμμθοιυθηιμη, ηενυδμοιεξ, 

πνήζηεξ κανθςηηθχκ, πνχεκ θαηάδηθμη) θαη ε θοζηθή θαηάζηαζε (άημμα με εηδηθέξ ακάγθεξ, 

θμνείξ ακίαηςκ αζζεκεηχκ). 

 

γ. Αηηίες ηες ραηζηζηηθής (θαη εζκηθηζηηθής) ζσμπερηθοράς 

 Ο ρόιος ηες οηθογέκεηας: Οη άκζνςπμη οημζεημφκ απυ μηθνή ειηθία πνμθαηαιήρεηξ θαη 

ζηενευηοπα μέζς ηεξ δηαδηθαζίαξ ηεξ θμηκςκηθήξ ημοξ έκηαλεξ. Οη πνμθαηαιήρεηξ 

δηδάζθμκηαη, μεηαβηβάδμκηαη απυ γεκηά ζε γεκηά (είηε θναζηηθά είηε εμπνάθηςξ) θαη 

ακαπανάγμκηαη. Σα παηδηά οημζεημφκ θαη επακαιαμβάκμοκ ηηξ δηαθνίζεηξ, ηηξ μπμίεξ θάκμοκ μη 

γμκείξ ημοξ θαη εκενγμφκ ζοκεηδεηά ή αζοκείδεηα. 

 

 Ο ρόιος ηφκ Μέζφκ Μαδηθής Εκεμέρφζες: Πανμοζηάδμκηαη, ζοπκά, μνηζμέκα άημμα θαη 

μμάδεξ με ηνυπμ πμο εκηζπφεη ηηξ οπάνπμοζεξ πνμθαηαιήρεηξ θαη ηα ζηενευηοπα (γηα 
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πανάδεηγμα, ηα δειηία εηδήζεςκ πμο ακαθένμκηαη, ζπεδυκ απμθιεηζηηθά, ζηηξ εγθιεμαηηθέξ 

ζομπενηθμνέξ ηςκ μειχκ μνηζμέκςκ μμάδςκ ή θαηεγμνηχκ ακζνχπςκ θαη αγκμμφκ υηη ε 

πιεημρεθία ηςκ μειχκ ηςκ μμάδςκ αοηχκ ζομπενηθένεηαη θοζημιμγηθά). 

Γπηπιέμκ, μέζα απυ ηεκ πανμοζίαζε μηαξ μμκυπιεονεξ, δηαζηνεβιςμέκεξ (ζε βάνμξ ηςκ 

“άιιςκ”) ή ςναημπμηεμέκεξ εηθυκαξ (οπέν ηςκ “δηθχκ” μαξ) θαιιηενγμφκ πνμθαηαιήρεηξ -

πηζηεφμκηαξ υηη ελοπενεημφκ εζκηθυ ζομθένμκ- θαη εθμεηαιιεφμκηαη ηεκ λεκμθμβία ημο ιαμφ. 

 

 Οη θαηεγορηοποηήζεης πμο είκαη μένμξ ηεξ ακζνχπηκεξ ζθέρεξ (θαηεγμνίεξ πναγμάηςκ, 

δέκηνςκ, θοηχκ, δχςκ θαη θαηεγμνίεξ ακζνχπςκ με 

θνηηήνηα ημ θφιμ, ειηθία θοιή, ημ έζκμξ, ημ επάγγειμα 

θαη άιιεξ) απιμπμημφκ ημκ πμιφπιμθμ θυζμμ θαη 

δηεοθμιφκμοκ ζηε δηαπείνηζε ηςκ πιενμθμνηχκ. Έηζη, 

δεμημονγμφκηαη θαηεγμνίεξ ακζνχπςκ, ζηηξ μπμίεξ 

απμδίδμκηαη θάπμηα παναθηενηζηηθά γκςνίζμαηα (πνχμα, 

θοιή, φρμξ θαη άιια). Όμςξ, με βάζε αοηά μη άκζνςπμη 

ζογθνίκμοκ θαη αλημιμγμφκ ημοξ δηαθμνεηηθμφξ απυ 

αοημφξ με πνμθαηαζθεοαζμέκα θαη ακμνζμιμγηθά θνηηήνηα. 

 

 Ο ραηζηζμός φς αποηέιεζμα οηθοκομηθώκ παραγόκηφκ: Ο ακηαγςκηζμυξ ακαπηφζζεηαη 

μεηαλφ μμάδςκ πμο δηεθδηθμφκ, γηα πανάδεηγμα, πενημνηζμέκεξ ζέζεηξ ενγαζίαξ, μηθμκμμηθά 

θαη θμηκςκηθά μθέιε θαη αγαζά. 

Ονηζμέκεξ μμάδεξ, υπςξ μη κεμαθηπζέκηεξ Έιιεκεξ Πυκηημη θαη μη Αιβακμί ζηε πχνα μαξ, 

ζογθνμφμκηαη με γεγεκείξ πμο ζεςνμφκ υηη μη μεηακάζηεξ απεηιμφκ ηα μηθμκμμηθά ημοξ 

ζομθένμκηα. Καηά ζοκέπεηα, εμθακίδεηαη ε ηάζε ζημοξ μυκημμοξ θαημίθμοξ κα οημζεημφκ 

πνμθαηαιήρεηξ θαη ζηενευηοπα ζε βάνμξ ηςκ κεμεμθακηδυμεκςκ ακηαγςκηζηχκ ημοξ. οπκά, 

μη πνμθαηαιήρεηξ αοηέξ γίκμκηαη αηηίεξ δηαθνίζεςκ θαη αδηθηχκ, πμο, ζε πενηυδμοξ 

μηθμκμμηθχκ θνίζεςκ, μεηαζπεμαηίδμκηαη ζοπκά ζε επηζεηηθέξ ζομπενηθμνέξ (γηα πανάδεηγμα, 

μη επηζέζεηξ ηςκ κεμκαδί ζε βάνμξ Γιιήκςκ, Σμφνθςκ θαη άιιςκ μεηακαζηχκ ζηε Γενμακία). 

 

 Ο Θρεζθεσηηθός θακαηηζμός πμο θαιιηενγείηαη απυ ζνεζθεοηηθμφξ θαη πμιηηηθμφξ εγέηεξ ζε 

βάνμξ ηεξ δηαθμνεηηθήξ πίζηεξ θαη ζημ υκμμα ηεξ δηαθφιαλεξ ηεξ θονίανπεξ ζνεζθεοηηθήξ 

πανάδμζεξ, γεγμκυξ πμο παναβηάδεη ηεκ ανπή ηεξ ακεληζνεζθίαξ. 

 

 Η δεμαγφγία ηφκ ποιηηηθώκ θαη ο θαιιηεργούμεκος θακαηηζμός: Οη πμιηηηθμί, ζοπκά, 

εθμεηαιιεφμκηαη ημ θιίμα λεκμθμβίαξ θαη δηαθενφζζμοκ ηεκ ανπή “έλς μη λέκμη”, γηα κα 

αολήζμοκ ηα εθιμγηθά ημοξ πμζμζηά. Ιδίςξ ζε πενηυδμοξ θμηκςκηθμμηθμκμμηθχκ θνίζεςκ 

επηδηχθεηαη ε εκμπμπμίεζε λέκςκ, γίκεηαη πνμζπάζεηα κα απμζεηζημφκ μη εοζφκεξ γηα ηα 

μείδμκα πνμβιήμαηα (μηθμκμμηθή φθεζε, ακενγία, εγθιεμαηηθυηεηα θαη άιια) θαη κα 

επηννηθζμφκ ζε ζογθεθνημέκεξ μμάδεξ, με ηε γκςζηή πναθηηθή ηεξ δεμημονγίαξ 

“απμδημπμμπαίςκ ηνάγςκ”. 
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δ. Σρόποη ακηημεηώπηζες: 

Η εοζφκε γηα ηεκ ακηημεηχπηζε αοηχκ ηςκ ναηζηζηηθχκ 

θαηκμμέκςκ επημενίδεηαη ηυζμ ζηεκ μνγακςμέκε 

πμιηηεία υζμ θαη ζηα άημμα μεμμκςμέκα. 

 

 Παηδεία πμο θαιιηενγεί ηεκ θνηηηθή ζηάζε απέκακηη ζε 

ναηζηζηηθέξ ακηηιήρεηξ, εκηζπφεη ηηξ εζηθμπκεομαηηθέξ 

ακηηζηάζεηξ ζηεκ μηζαιιμδμλία θαη ημ θακαηηζμυ θαη 

εκζαννφκεη ημ ζεβαζμυ θαη ηεκ ακμπή ζηεκ εηενυηεηα /δηαθμνεηηθυηεηα με ηηξ πμηθίιεξ 

μμνθέξ ηεξ- θονίςξ μέζς ηεξ δηαπμιηηηζμηθήξ αγςγήξ. Βαζηθμί θμνείξ ηεξ παηδείαξ αοηήξ 

είκαη ε εθπαίδεοζε, ηα Μέζα Μαδηθήξ Γκεμένςζεξ, μη πκεομαηηθμί άκζνςπμη θαη μη 

πμηθίιμη πμιηηηζηηθμί μνγακηζμμί. 

 Καηαδίθε θαη ζηειίηεσζε ηφκ θροσζμάηφκ ηοσ ραηζηζμού πμο εθθνάδεηαη έμπναθηα με 

εθζογπνμκηζμυ ηςκ κμμμζεζηχκ πμο εμμέκμοκ ζε ναηζηζηηθέξ ακηηιήρεηξ. 

 

 Έμπραθηε εσαηζζεηοποίεζε ζπεηηθά με ηεκ 

θαημπφνςζε θαη πενηθνμφνεζε ηςκ ακζνςπίκςκ 

δηθαηςμάηςκ, δοκαηυηεηα ηζυηημεξ ζομμεημπήξ ηςκ 

εοπαζχκ θαηεγμνηχκ ζημ θμηκςκηθυ, μηθμκμμηθυ, 

πμιηηηζηηθυ αγαζυ (δηθαίςμα ζηεκ ενγαζία, αζθάιηζε, 

πενίζαιρε, θμηκςκηθή πνυκμηα, εθπαίδεοζε, μυνθςζε, 

δηαηήνεζε πμιηηηζηηθήξ ηδηαηηενυηεηαξ ζε ανμμκηθή 

ζοκφπανλε με ηεκ θονίανπε θμοιημφνα). 

 

 Αηομηθή εσζύκε: Σμ άημμμ μθείιεη κα απμννίπηεη ημ ναηζηζμυ, υπη μυκμ ζεςνεηηθά αιιά θαη 

έμπναθηα, μέζα απυ ηε ζηάζε θαη ζομπενηθμνά ημο απέκακηη ζηηξ μμάδεξ εθείκεξ πμο είκαη 

εοάιςηεξ ζηηξ μπμηεζδήπμηε ναηζηζηηθέξ ακηηιήρεηξ. 
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Εζκηθηζμός – Παηρηφηηζμός 

α. Προζδηορηζμός εκκοηώκ  

 εζκηθηζμός: οπενβμιηθή θαη απμθιεηζηηθή πνμζήιςζε 

πνμξ ηεκ ηδέα ημο έζκμοξ θαη ηςκ εζκηθχκ ηδεςδχκ, 

με θφνημ παναθηενηζηηθυ ηε δηάθνηζε ηςκ εζκχκ ζε 

ακχηενα θαη θαηχηενα θαη ηε δηάζεζε επηβμιήξ ηςκ 

πνχηςκ ζηα δεφηενα. Γηδηθυηενα, ε έκημκε πνμβμιή 

ηεξ εζκηθήξ ηαοηυηεηαξ θονίςξ υηακ ζοκδέεηαη με 

ηάζεηξ απμζπίζεςξ ή επεθηαηηζμμφ                   

(ΑΝΣ. δηεζκηζμυξ, θμζμμπμιηηηζμυξ) 

ΙΣΟΡΙΚΑ: 

 Η ηδεμιμγία πμο εμθακίζηεθε ζημ πιαίζημ αζηηθχκ επακαζηάζεςκ θαη έζεηε ςξ πμιηηηθυ ζεμέιημ 

ημο θνάημοξ ηεκ έκκμηα ημο έζκμοξ (εζκηθυ θνάημξ) θαη υπη π.π. ηε ζνεζθεία ή ημ βαζηιηά. 

 Σμ κα αγαπάεη θακείξ ηεκ παηνίδα ημο, ε θηιοπαηρία (ι. πμο πνςημεμθακίδεηαη ζημκ Ανηζημθάκε). 

 ηα ηέιε ημο 18μο αηχκα, υηακ ε ι. θηιμπαηνία δίκεη ηεκ αίζζεζε ιμγηυηενεξ ιέλεξ, ανπίδεη κα 

οπμθαζίζηαηαη απυ ηηξ ιέλεηξ, παηρηφηηζμός (ακηηδάκεημ μέζς ημο γαιι. Patriotisme) πμο 

πνςημπνεζημμπμημφκ μ Ρήγαξ Φεναίμξ, μ Γογέκημξ Βμφιγανηξ θ.ά., θαη εζκηζμός (μανηονείηαη απυ ημ 

1826). 

 Γηα ιίγμ μάιηζηα θαίκεηαη υηη πνεζημμπμηήζεθακ με ηεκ ίδηα ζεμαζία θαη ηα εζκηθόηες θαη εζκόηες, 

πμο γνήγμνα υμςξ ελεηδηθεφηεθακ ζηε ζεμαζία πμο έπμοκ θαη ζήμενα. 

 Η πνήζε ηεξ ι. εζκηζμυξ με ηε ζεμαζία ημο παηνηςηηζμμφ θαη ηεξ θηιμπαηνίαξ είκαη έκημκε ημκ 19μ 

αηχκα 

 Βαζμεδυκ ε ι. εζκηζμυξ οπεπχνεζε· ηε ζέζε ηεξ πήνε ε ι. εζκηθηζμυξ, πμο ζήμακε θαη ημκ 

παηνηςηηζμυ, ηεκ αγάπε πνμξ ηεκ παηνίδα αιιά θαη ηηξ εδαθηθέξ απαηηήζεηξ εκυξ έζκμοξ εηξ βάνμξ 

άιιςκ εζκχκ, ημκ εζκηθυ επεθηαηηζμυ, δήιςζε δει. θαη ηε ζεηηθή θαη ηεκ ανκεηηθή ζεμαζία. Σμκ 

θακαηηθυ, με επεθηαηηθέξ - επηζεηηθέξ βιέρεηξ, παηνηςηηζμυ δήιςζε θαη ε λεκηθήξ (γαιιηθήξ) 

πνμέιεοζεξ ιέλε ζοβηκηζμός (απυ ημ υκμμα ημο θακαηηθμφ εζκηθηζηή Ν. Chauvin πμο έδεζε ηεκ 

επμπή ημο Ναπμιέμκημξ). 

 Με ηηξ ζανςηηθέξ αιιαγέξ πμο έγηκακ ζημ παγθυζμημ πμιηηηθυ ζθεκηθυ απυ ηε δεθαεηία ημο ’80, με 

ημοξ πμηθηιχκομμοξ εζκηθηζμμφξ πμο εμθακίζηεθακ μεηά ηε βίςζε ηςκ θμμμμοκηζηηθχκ 

θαζεζηχηςκ, ε δηάθνηζε μεηαλφ nationism θαη nationalism θαηέζηε θαη ζηεκ Γιιάδα ακαγθαία θαη 

άνπηζε κα εθθνάδεηαη ακηηζημίπςξ με ημ ζεμαζημιμγηθυ ιεληθυ δεφγμξ εζκηζμυξ-εζκηθηζμυξ. Όποσ 

ηο εζκηζμός δειώκεη ηοκ αγκό παηρηφηηζμό, ηο δε εζκηθηζμός ηης εζκηθηζηηθές επεθηαηηθές 

βιέυεης. 

Γ. Μπαμπηκηχηεξ 

  Παηνηχηεξ, ζφμθςκα με ημκ μνηζμυ πμο οημζεημφμε, είκαη ημ άημμμ πμο εμθμνείηαη απυ 

παηνηςηηθά θνμκήμαηα, αηζζήμαηα θαη ηδέεξ θαη πμο είκαη πνμζειςμέκμ ζηα εζκηθά ηδακηθά, ζηα 

εζκηθά ζφμβμια θαη ζημ εζκηθυ ζομθένμκ. 
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 Παηνίδα ςξ έκαξ εονφηενμξ υνμξ είκαη ε θμηηίδα υπμο, με μμκαδηθυ γηα ημκ θάζε ιαυ ηνυπμ, 

ζςνεφηεθε ημ «ζοιιμγηθυ είκαη» ημο θμηκςκηθμφ ζοκυιμο ζημ μπμίμ ακήθμομε. ηε ζοκείδεζή μαξ ή 

ζημ οπμζοκείδεηυ μαξ, ε παηνίδα είκαη ζοκοθαζμέκε με ηηξ ακζνχπηκεξ δναζηενηυηεηεξ, ημκ 

δηαπνμκηθά ζςνεομέκμ πμιηηηζμυ, ηα ήζε θαη ηα έζημα, ηα θονίανπα ζνεζθεοηηθά πνυηοπα, ηηξ 

ηζημνηθέξ μκήμεξ θ.ιπ., υια ζημηπεία ή πανάγμκηεξ πμο μαξ ακήθμοκ (θαη ημοξ ακήθμομε). Όπςξ ε 

Ιζημνία μαξ δηδάζθεη, απμδεηθκφμκηαη ηζπονυηενα ηδεμιμγηχκ ή «πιακεηηθχκ αληχκ», θαη 

οπενκηθμφκ θμζμμζεςνίεξ ή «εμβυιημα» ηεπκεηά πμιηηεηαθά μηθμδμμήμαηα. 

 Παηνηςηηζμυξ, είκαη ε εημημυηεηα κα οπεναζπηζζεί θάπμημξ ημ εζκηθυ ζομθένμκ υπςξ αοηυ μνίδεηαη 

απυ ημ θμηκςκηθυ θαη πμιηηηθυ ζφζηεμα ηεξ πχναξ ημο. Πνυβιεμα ζα ακέθοπηε εάκ ε πχνα ζέηεη 

αζέμηημοξ ελςηενηθμφξ ζηυπμοξ. Ξεθάζανεξ πενηπηχζεηξ αζέμηηςκ ζηυπςκ ήηακ, γηα πανάδεηγμα, 

μ επεθηαηηζμυξ ηςκ Γενμακχκ καδηζηχκ θαη μέπνη πνυζθαηα ε απμηθημθναηηθή αοζαηνεζία μεγάιςκ 

Γονςπασθχκ δοκάμεςκ. 

 Γζκηθυ ζομθένμκ, είκαη μη ζηυπμη θαη μη επηδηχλεηξ πμο ζέηεη ε θάζε θμηκςκία (ζηα πιαίζηα ηςκ 

θαζηενςμέκςκ πμιηηηθχκ δηαδηθαζηχκ, θαη ζηε βάζε ηςκ ιεηημονγηθχκ ακαγθχκ θαη ηςκ θονίανπςκ 

θμηκςκηθχκ, ζνεζθεοηηθχκ θαη πμιηηηθχκ αληχκ). 

 Απέκακηη ζ' αοηυ ημ δεφγμξ ε ι. δηεζκηζμός πανέμεηκε απυ παιηά κα δειχκεη ημ λεπέναζμα ηεξ 

έκκμηαξ ημο έζκμοξ θαη ηεκ οπμθαηάζηαζε ηεξ απυ ηε δηεζκηζηηθή ακηίιερε υηη δεκ πνέπεη κα 

οπάνπμοκ υνηα πμο κα πςνίδμοκ ημοξ ιαμφξ, ακηίιερε ηεκ μπμία πνμέβαιε μ θμμμμοκηζμυξ, ε 

θαηελμπήκ δηεζκηζηηθή ηδεμιμγία.  

Π. Ήθαηζημξ 

 

β. Προθορά εζκηζμού – παηρηφηηζμού  

‘‘ΠΟΛΙΣΙΚΗ’’ 

• Αθφπκηζε εζκηθήξ ζοκείδεζεξ => εζκηθή αοημγκςζία 

• Απμζημιή μεκφμαημξ ζε επζνμφξ θαη θίιμοξ γηα εζκηθή 

μμμροπία θαη δηάζεζε οπενάζπηζεξ εζκηθχκ ηδακηθχκ => 

ηζπονμπμίεζε δηαπναγμαηεοηηθήξ δφκαμεξ ζε δηπιςμαηηθυ 

επίπεδμ. 

‘‘ΗΘΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ’’ 

• Γκδοκάμςζε ζοκαηζζήμαημξ θμηκςκηθυηεηαξ 

• Ακάπηολε ζοιιμγηθχκ δναζηενημηήηςκ 

• Παναμενηζμυξ δηαθμνχκ θαη αημμηθηζμμφ - ακάπηολε θμηκςκηθμφ θαη πμιηηηθμφ δηαιυγμο 

• Πνμβμιή θμηκχκ μναμάηςκ - αληχκ - ηδακηθχκ πμο ηυζμ ιείπμοκ ζήμενα επμπή ςθειημηζμμφ θαη 

εδμκμζενίαξ 

‘‘ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ’’ 

• Ακαβίςζε ζημηπείςκ πανάδμζεξ (ηδηαίηενα ζεμακηηθυ γηα ημοξ Έιιεκεξ με ηε μαθναίςκε 

θιενμκμμηά) 

• Οοζηαζηηθή μειέηε Ιζημνίαξ 
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• Ιζπονμπμίεζε δοκαημηήηςκ εζκηθήξ επηβίςζεξ => ακηίζηαζε ζε εζκηθή αιιμηνίςζε θαη 

αθμμμίςζε πμο απεηιεί ηε πχνα μαξ (λεκμμακία, ΜΜΓ,θαηακαιςηηζμυξ θ.ιπ.) 

 

γ. Κίκδσκοη από ηοκ εζκηθηζμό 

‘‘ΠΟΛΙΣΙΚΟΙ’’ 

• Απμπνμζακαημιηζμυξ θμηκήξ γκχμεξ 

• ελοπενέηεζε πμιηηηθχκ θαη μηθμκμμηθχκ  ζθμπημμηήηςκ ζημ υκμμα ημο έζκμοξ 

• Καηαζηναηήγεζε Δεμμθναηίαξ δηα θαζμδεγμφμεκςκ πιενμθμνηχκ - εθθμβηζμυξ θμνέςκ “ακηίζεηεξ” 

άπμρεξ 

• Δηπαζμυξ - δηάθνηζε πμιηηχκ ζε “εζκηθυθνμκεξ” θαη “πνμδυηεξ” 

‘‘ΗΘΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ’’ 

• Φακαηηζμυξ - δμγμαηηζμυξ - μηζαιιμδμλία - θαιιηένγεηα ζηενευηοπςκ μφζςκ 

• H λεκμθμβία απμηειεί μηα αμοκηηθή πιεονά ημο εζκηθηζμμφ θαη ζοκίζηαηαη ζημ αίζζεμα ηεξ 

θαποπμρίαξ ή ημο θυβμο πμο αηζζάκεηαη μηα εζκυηεηα έκακηη άιιςκ εζκμηήηςκ. Eίηε πνυθεηηαη γηα 

Mεληθακμφξ ενγάηεξ ζηεκ Aμενηθή, Tμφνθμοξ ή Άναβεξ ζηεκ Eονχπε, ημ θιείζημμ ηςκ ζοκυνςκ θαη 

μη απειάζεηξ μδεγμφκ ζε δηεζκή έκηαζε, ε μπμία μάιηζηα ζα αολάκεηαη θαζχξ ε μεηακάζηεοζε γηα 

εφνεζε ενγαζίαξ έπεη αολεζεί 

• Ακάπηολε ναηζηζηηθχκ δηαζέζεςκ - θαηαπίεζε μεημκμηήηςκ 

• Παναμυνθςζε ηδακηθχκ δηαζηνέβιςζε πνμηφπςκ (υπη μ ζθεπηυμεκμξ, μ δηαιιαθηηθυξ αιιά μ 

πανμνμεηηθυξ, μ ζναζφξ) 

 ΔΙΕΘΝΕΙ ΧΕΕΙ 

• Καιιηένγεηα επηζεηηθχκ δηαζέζεςκ - πμιηηηθήξ => θαηαπάηεζε δηθαηςμάηςκ γεηημκηθχκ ιαχκ => 

οπμκυμεοζε εηνήκεξ 

• Δηεζκήξ απμμυκςζε 

• O οπενημκηζμυξ ηςκ εζκηθχκ παναθηενηζηηθχκ μηαξ εζκυηεηαξ μπμνεί κα μδεγήζεη έκα θνάημξ-

έζκμξ ζε εζςζηνέθεηα, αδηαθμνία γηα ηα δηεζκή γεγμκυηα θαη απμμμκςηηζμυ. O απμμμκςηηζμυξ ήηακ 

παναθηενηζηηθυ ηεξ Aμενηθήξ, ημοιάπηζημκ γηα εκάμηζε αηχκα, θαη είπε πνμζοπμγναθεί απυ 

ζεμαίκμοζεξ πμιηηηθέξ πνμζςπηθυηεηεξ υπςξ μ George Washington θαη μ Thomas Jefferson. 

Aθυμε θαη ζήμενα ημ 25% ημο αμενηθακηθμφ ιαμφ δηέπεηαη απυ ηάζεηξ απμμμκςηηζμμφ. 
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 δ. Σρόποη ακηημεηώπηζες ηοσ Εζκηθηζμού 

ηηξ ζφγπνμκεξ ποισποιηηηζμηθές θμηκςκίεξ απμηειεί ακάγθε ε ανμμκηθή 

ζοκφπανλε θαη ζοκενγαζία ηςκ αηυμςκ θαη ηςκ μμάδςκ. Πνμτπυζεζε 

επίηεολεξ ηεξ είκαη ε ακηημεηχπηζε ημο ναηζηζμμφ, πμο απμηειεί 

ακαζηαιηηθυ πανάγμκηα γηα ηεκ μμαιή θμηκςκηθή ζομβίςζε. 

 

 Παηδεία (ε εθπαίδεοζε, ηα Μ.Μ.Γ., μη πκεομαηηθμί άκζνςπμη, μη πμιηηηζηηθμί θμνείξ) θαιιηενγεί, 

εκηζπφεη, εκζαννφκεη: 

• ηεκ θνηηηθή ζηάζε απέκακηη ζε ναηζηζηηθέξ ακηηιήρεηξ 

• ηηξ εζηθμπκεομαηηθέξ ακηηζηάζεηξ ζηε μηζαιιμδμλία θαη ημ θακαηηζμυ 

• ημ ζεβαζμυ θαη ηεκ ακμπή ζηεκ εηενυηεηα 

 

 Ποιηηεία 

Καηαδίθε θαη ζηειίηεοζε ηςκ θνμοζμάηςκ ημο ναηζηζμμφ πμο εθθνάδεηαη έμπναθηα με εθζογπνμκηζμυ 

ηςκ κμμμζεζηχκ πμο εμμέκμοκ ζε ναηζηζηηθέξ ακηηιήρεηξ. 

 

 Αηομηθή εσζύκε: 

• απυννηρε ημο εζκηθηζμμφ, υπη μυκμ ζεςνεηηθά αιιά θαη έμπναθηα, μέζα απυ ηε ζηάζε θαη 

ζομπενηθμνά ημο απέκακηη ζηηξ μμάδεξ εθείκεξ πμο είκαη εοάιςηεξ ζηηξ μπμηεζδήπμηε ναηζηζηηθέξ 

ακηηιήρεηξ 

• πενηθνμφνεζε ηςκ ακζνςπίκςκ δηθαηςμάηςκ, δοκαηυηεηα ηζυηημεξ ζομμεημπήξ ηςκ εοπαζχκ 

θαηεγμνηχκ ζημ θμηκςκηθυ, μηθμκμμηθυ, πμιηηηζηηθυ αγαζυ (δηθαίςμα ζηεκ ενγαζία, αζθάιηζε, 

πενίζαιρε, θμηκςκηθή πνυκμηα, εθπαίδεοζε, μυνθςζε, δηαηήνεζε πμιηηηζηηθήξ ηδηαηηενυηεηαξ ζε 

ανμμκηθή ζοκφπανλε με ηεκ θονίανπε θμοιημφνα). 

 

 

  


