
Ρατσισμός και  Ξενοφοβία [9η διάλεξη 30/11/2017)
STOP HUMAN TRAFFICKING Break the Chain με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα

για την κατάργηση της Δουλείας (2 Δεκεμβρίου]

"Human trafficking“ by Greek artist Areti, 
(έργο της ζωγράφου Αρετής Καμπερίδου)



Ρατσισμός και  Ξενοφοβία
[9η διάλεξη 30/11/2017 της Ειρήνης Καμπερίδου]

«Στη Γερμανία, οι Ναζί πρώτα κυνήγησαν τους κομμουνιστές, 
κι εγώ δεν μίλησα, γιατί δεν ήμουν κομμουνιστής. Μετά κυνήγησαν
άτομα με εδικές ανάγκες κι εγώ δεν μίλησα, γιατί δεν ήμουν ΑΜΕΑ.
Μετά κυνήγησαν τους Εβραίους, κι εγώ δεν μίλησα, γιατί δεν ήμουν 

Εβραίος. Μετά κυνήγησαν τους συνδικαλιστές. Κι εγώ ξανά δεν 
μίλησα, γιατί δεν ήμουν συνδικαλιστής. Μετά κυνήγησαν τους 

Καθολικούς, αλλά δεν μίλησα, επειδή ήμουν Προτεστάντης. Μετά 
κυνήγησαν εμένα, και δεν είχε μείνει κανείς να μιλήσει για μένα» 

(Martin Niemöller 1892-1984).

Από τον τοίχο του Μουσείου του Ολοκαυτώματος στην Ουάσινγκτον. Ο Friedrich Gustav Emil Martin Niemöller ήταν
Γερμανός αντί-ναζί και θεολόγος. (Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα Ιφιγένεια Γεωργιάδου, Βάσια Κόσσυβα. Κέντρο
Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ). Ιστοσελίδα: www.winpeace.net

http://www.winpeace.net/


3 Απριλίου 2017
Τρομοκρατική επίθεση Ρωσία: 
Έκρηξη στο μετρό της Αγίας 
Πετρούπολης
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24 Νοεμβίου 2017  

305 νεκροί στην Αίγυπτο, 
μετά την τρομοκρατική 
επίθεση σε Τέμενος στη 
διάρκεια της προσευχής...



4.  “Paris Terror Attack”, 13/11/2015
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5. “Two explosions at Brussels airport, 1 at subway station…"
By Joshua Berlinger, Nima Elbagir and Greg Botelho, CNN

Nov. 13, 2015 March 22, 2016 

Brussels, Belgium (CNN)

“Three explosions that ripped 
through Belgium on Tuesday … 

raised the specter of terror 
once again in the heart of 

Europe….”
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9η διάλεξη 30/11/2017

http://edition.cnn.com/profiles/joshua-berlinger
http://edition.cnn.com/profiles/nima-elbagir
http://edition.cnn.com/profiles/greg-botelho-profile


"Racism and Impoverishment“: 
from series "Respect for Diversity“ by Greek artist Areti

(έργα της ζωγράφου,  Αρετής Καμπερίδου)
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The  Violent Annihilation of 
Multiculturalism

Anders Breivic (Andrew Berwick, London 2011) 

«Θα ήταν πιο δελεαστικό να 
γράψω απλά την αλήθεια: 

εκτέλεση κουλτουριάρηδων 
μαρξιστών, πολυπολιτισμικών 

προδοτών....»

(2083 – A European Declaration of 

Independence, σελ. 1422  του 
Andrew Berwick – London, England, 

2011)

7



"Οι ξένοι": Ρατσισμός και  Ξενοφοβία

• Femage project:

Απόψεις 21.000 πολιτών—Αυστρία, Γερμανία, Φινλανδία,
Πολωνία, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, και Σλοβενία (European
Commission, 2009· Cordis, 2007a· 2007b) :

1. "αρνητικές στάσεις",
2. Άτομα "με λιγότερο εκπαιδευτικό κεφάλαιο" και χαμηλότερο οικονομικό

επίπεδο εκφράζουν μεγαλύτερους φόβους (οικονομικό ανταγωνισμό)

3. "Όσο περισσότερο υπερασπίζονται την παραδοσιακή θέση της γυναίκας στην
οικογένεια, τόσο περισσότερο εκφράζουν και επιδεικνύουν μεγαλύτερες
αρνητικές στάσεις, απόψεις, ανησυχίες και προκαταλήψεις για τους
μετανάστες σε όλες τις χώρες που εξετάστηκαν",

4. Κατά (ενάντια) της συμμετοχής μεταναστών στην πολιτική ζωή καθώς και σε
διαδικασίες λήψης αποφάσεων (δικαιώμα ψήφου, κ.ά.)



Ρατσισμός και  Ξενοφοβία

• Ένας στους δύο Ευρωπαίους παρουσιάζει ξενοφοβία
και ένας στους τρεις Ευρωπαίους είναι ρατσιστής,
(EUMC-European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia
και το RAXEN -RAcism and XEnophobia Network 2005)

• Άλλη έρευνα του EUMC σχετικά με τις εκδηλώσεις
αντισημιτισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση επισημαίνει ότι
θεωρίες συνωμοσίας εξαπλώνονται ραγδαία στο

διαδίκτυο.

"Racist handshake":
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11. Εξάπλωση της Ισλαμοφοβίας/ισλαμοϋστερίας
στην Ευρώπη: Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία… 

η μαντίλα της μουσουλμάνας μετατρέπεται σε 
κοινωνικό στίγμα και δείκτη κοινωνικού αποκλεισμού
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12.
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https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr34aKnJnQAhVMSRoKHdebBHUQjRwIBQ&url=https://www.clipartsgram.com/free-clipart-christian-symbols-1831&psig=AFQjCNEJIoQq-7hb1Hj4p0N5PrtF679omA&ust=1478696558526726


13. Τα πρώτα πρόστιμα για τη μπούρκα
στη Γαλλία

Δημοσίευση: 22/09/2011, 13:33

http://newpost.gr/post/75890/ta-prota-prostima-gia-ti-mpoyrka-sti-gallia/ 
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14.  Ακολουθεί το Βέλγιο

• Στις 23 Ιουλίου 2011 το Βέλγιο γίνεται η 
δεύτερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
θέτει σε ισχύ νόμο απαγόρευσης της 
μπούρκας και επιβάλλεται πρόστιμο 150 
ευρώ και φυλάκιση μέχρι και επτά ημερών 
στις γυναίκες που θα συλλαμβάνονται να 
φορούν μπούρκα ή νικάμπ σε δημόσιους 
χώρους (Καμπερίδου 2011). 
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15. Βέλγιο: Επίθεση σε αστυνομικό τμήμα μετά τη σύλληψη 

μουσουλμάνας με μπούρκα
Παρασκευή 1η Ιουνίου 2012
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16. Ιταλία

• Στην Ιταλία τιμωρήθηκαν από τις τοπικές αρχές με
βαριά πρόστιμα πολλές μουσουλμάνες μολονότι εκεί
δεν ισχύει ανάλογος νόμος. Τα πρόστιμα
επιβλήθηκαν με βάση τις διατάξεις ενός
αντιτρομοκρατικού νόμου, που απαγορεύουν την
κάλυψη του προσώπου σε δημόσιους χώρους για
λόγους ασφαλείας.

• Στην Ελβετία, στην Αυστρία, στην Ολλανδία και στη 
Δανία αυξάνονται οι φωνές εκείνων που ζητούν τη 
λήψη ανάλογων μέτρων και στις χώρες τους…
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17. "Salvation", by Greek artist Rilène

έργο της Ελληνίδας ζωγράφου (Ρηλέν Μαρκοπούλου)
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18. Πολυπολιτισμικότητα
" The Multicultural Puzzle“

by Greek artist Areti from  her series "Respect for Diversity“

(έργα της ζωγράφου,  Αρετής Καμπερίδου)
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19.

• H πολυπολιτισμικότητα αποτελεί περιγραφή των 
σύγχρονων δυτικών κοινωνιών. 

• Αναφέρεται στη διαχείριση της πολιτισμικής 
πολυμορφίας, στην αρμονική λειτουργία της 
κοινωνίας,

• στην κοινωνική ένταξη,

• στην αποδοχή, στην ισότιμη αναγνώριση στο 
πλαίσιο της παιδείας, της οικονομίας, της εργασίας, 
της υγείας, των πολιτικών δικαιωμάτων, κ.ά. 
(Καμπερίδου 2011).

19



20.  «Η ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ:

Η βίαιη εξολόθρευση της πολυπολιτισμικότητας»
Anders Breivic (Andrew Berwick, London 2011) 
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Ο Μπρέιβικ προετοίμαζε τη "σταυροφορία"

του "για τη σωτηρία της Ευρώπης από την

απειλή του Ισλάμ" περίπου εννέα χρόνια. Η

πληροφορία αυτή περιέχεται στο 1.500

σελίδων κείμενο/μανιφέστο του με τίτλο

"2083 – Μια Ευρωπαϊκή Διακήρυξη

Ανεξαρτησίας."

Υποστηρίζει ότι ο πόλεμος για τη σωτηρία

της Ευρώπης κατά της

πολυπολιτισμικότητας θα διαρκέσει 72

χρόνια και ότι η σφαγή της Νορβηγίας θα

είναι μόνο η αρχή ενός πολέμου που θα

διαρκέσει μέχρι το 2083.



26.

21. 

Σε όλη την Ευρώπη παρατηρείται αυξημένη 
κίνηση στα ακροδεξιά διαδικτυακά φόρουμ, με 

όλο και μεγαλύτερη ένταση εναντίον των 
μεταναστών… (Καμπερίδου 2012)
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22.  Ανησυχητικές διαστάσεις βίας και ρατσισμού  
επισημαίνονται και στην κοινωνική περιοχή του 
αθλητισμού …
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23.  Τι γίνεται στην Ελλάδα? 

1. Eurostat: 87.5% των Ελλήνων θεωρούν τους μετανάστες "απειλή"
για την κοινωνία,

2. Gallup International Association: οι Έλληνες έχουν μεγαλύτερη "
αρνητική στάση" προς τους μετανάστες (65%), σε σύγκριση με τους
Ιρλανδούς (64%), τους Γερμανούς (62%), και τους Ελβετούς (54%),
στοιχείο ανησυχητικό, δεδομένου ότι την τελευταία εικοσαετία η
Ελλάδα έχει μετατραπεί από χώρα αποστολής σε χώρα μαζικής
υποδοχής μεταναστών .

3. Ο επίσημος αριθμός των μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα
σήμερα ξεπερνά το 1,1 εκατομμύριο (Cuadra, 2010)



24.  Μετανάστευση στην Ελλάδα
(Gropas και Triandafylidou 2007, Τριανταφυλλίδου και Γρώπα 2010, Καμπερίδου 2011). 

• Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία (χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης),

• Ρωσία, Γεωργία, Ουκρανία, Μολδαβία
(ευρωπαϊκές χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ),

• Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή (ειδικά
Αιγύπτιοι και Παλαιστίνιοι), από αφρικανικές
χώρες, την νοτιοανατολική Ασία (ειδικά το
Πακιστάν και το Μπαγκλαντές),

• Κίνα



25.  Γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα 
για τα έτη  2001, 2005 και 2008

”Incorporating Gender: Women and Migration” by Greek artist Areti
(έργο της ζωγράφου Αρετής Καμπερίδου)

Τα μεγαλύτερα ποσοστά Ουκρανών και Γεωργιανών που
κατοικούσαν στην Ελλάδα το 2001, 2005, 2008 ήταν γυναίκες
(Nikolova & Μαρούφωφ, 2010).
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26.  Η σύγχρονη δουλεία στην Ελλάδα σήμερα  
"Human trafficking“ by Greek artist Areti, 

(έργο της ζωγράφου Αρετής Καμπερίδου)

Τα θύματα της διεθνικής σωματεμπορίας στην Ελλάδα 
υπολογίζονται περίπου στις 25.000, με το 80% αυτών να 
είναι γυναίκες που προέρχονται από την Αλβανία, τη 
Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, τη Μολδαβία, τη 
Νιγηρία, τη Λευκορωσία, τη Λιθουανία και την Ουκρανία… 



27.  
By Greek Artist Rilene

Έργo της Ρηλέν Μαρκοπούλου

• Επιπλέον, στην εξαναγκαστική εργασία στη χώρα 
μας προωθούνται γυναίκες από την Ασία για να 
εργαστούν σε βιοτεχνίες ή ως οικιακοί βοηθοί,

• καθώς και άνδρες από το Πακιστάν, το 
Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές, το Ιράκ, την Ινδία, τη 
Νιγηρία κ.τ.λ. για να εργαστούν σε συνθήκες 
δουλείας σε βιοτεχνίες, μικρά εργοστάσια και 
αγρούς.
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28.  Εμπορία παιδιών στην Ελλάδα

• Έξαρση παρουσιάζει και η εμπορία παιδιών που 
προωθούνται στην πορνεία, στην πορνογραφία, στο εμπόριο 
οργάνων, στη διακίνηση ναρκωτικών, στη συμμετοχή σε 
μικροεγκλήματα, στην εξαναγκαστική εργασία, στην πώληση 
μικροαντικειμένων, λουλουδιών, καθαρισμού τζαμιών κ.ά. … 
… (Βαρτελίδου2011, Καμπερίδου 2011, STOPNOW, 2006 ).
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29.

Το Stop Trafficking of People Now (STOPNOW)

Έργα της Ρηλέν Μαρκοπούλου/ By Greek artist Rilene )   

Βιασμοί, ξυλοδαρμοί, βασανιστήρια, εκφοβισμοί, ψυχολογική 
κακοποίηση, εξαναγκαστικές αμβλώσεις, εθισμός στα ναρκωτικά, 
πλημμελής διατροφή, στέρηση ύπνου, απουσία ιατρικής 
περίθαλψης, προβλήματα υγείας και υψηλά ποσοστά σεξουαλικά 
μεταδιδόμενων νοσημάτων (Καμπερίδου 2011, STOPNOW, 2006 ).
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Στοιχεία του Ο.Η.Ε. : 

• ερίπου 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι υποχρεώνονται 
σε καταναγκαστική εργασία. 

• Η πλειοψηφία των θυμάτων είναι ηλικίας 18-24 
ετών, ενώ περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν 
θύματα του trafficking.
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31.  Ειρήνη

• Εξάλειψη κάθε μορφής βίας, είτε δομικής, 
είτε θεσμικής, είτε αόρατης (ρατσισμός, 
σεξισμός) 

• Σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα:  
εθνική ταυτότητα, δικαίωμα στη στέγη, στην 
παιδεία, στην εργασία, στη συμμετοχή, στην 
υγεία κ.ά.
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Η Παιδεία Ειρήνης σήμερα; 

• Η παιδεία ειρήνης (peace education) αποτελεί ευρύ 
κλάδο που χρησιμοποιεί πολλές προσεγγίσεις και 
θεωρητικά πλαίσια. Έχει προσδιοριστεί ως εκπαίδευση 
στη μη βίαιη επίλυση συγκρούσεων (conflict 
resolution education), ως πολυπολιτισμική παιδεία 
(multicultural education), ως εκπαίδευση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων (human rights education) και ως 
οικουμενική παιδεία/παιδεία των πολιτών του 
κόσμου (global citizenship education).

• Εστιάζεται στον κρίσιμο ρόλο των νέων να αντισταθούν 
σε κοινωνικές διακρίσεις, προκαταλήψεις και 
στερεότυπα και να προκαλέσουν θετικές αλλαγές.
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Η Παιδεία Ειρήνης  Σήμερα 
και ο Ρόλος του Αθλητισμού:   

PeaceFirst, (πρώην Peace Games), Sport in Society (SIS), the 
International Sport for Development and Peace Association 
(ISDPA), Women’s Initiative for Peace (WINPEACE), Football
4 Peace (F4P), Ultimate Peace (UP) …



Η Παιδεία Ειρήνης Σήμερα  

➢ 7 στους 10 Αμερικανούς πιστεύουν ότι υπάρχει πιθανότητα 
πυροβολισμών (shooting) στα σχολεία τους. 

➢ Κάθε ημέρα περίπου 160,000 παιδιά απουσιάζουν από τα 
σχολεία επειδή φοβούνται τη βία, τη φυσική κακοποίηση, 
καθώς και τις αόρατες μορφές βίας που δεν καταγράφονται 
στις περισσότερες εγκληματολογικές στατιστικές. 

➢ Κάθε ημέρα 10 παιδιά δολοφονούνται
➢ Κάθε ημέρα  186 παιδιά συλλαμβάνονται για βίαιες 

εγκληματικές ενέργειες. 
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Sport in Society: Αθλητές ως Μέντορες Ειρήνης

Πρώην αθλητές, επαγγελματίες αθλητές και φοιτητές-
αθλητές δραστηριοποιούνται στην προώθηση της 
παιδείας ειρήνης (peace education):  

(1) στη διαμόρφωση προγραμμάτων πρόληψης της βίας 
και μη βίαιη επίλυση συγκρούσεων στα δημόσια 
σχολεία και 

(2) στην οργάνωση κοινωνικών δραστηριοτήτων που 
καλλιεργούν το σεβασμό για την εθνική ποικιλότητα, 
την πολυπολιτισμικότητα και την έμφυλη ισότητα.

http://www.sportinsociety.org
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Olympism and Social Justice Institute

1. Fair Play project

2. Mentors In Violence Prevention Program (MVP): 
ενδυναμωμένοι παρατηρητές/άτομα » (empowered bystanders), 
«ενεργή προσέγγιση του ατόμου που τυχαία βρισκετε στο 
περιστατικό...» (the active bystander approach). 

3. Project TEAMWORK (PTW) Diversity and Violence Prevention 
Training (Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Ομαδικότητα και 
στην Ποικιλότητα για την Πρόληψη της Βίας).

4. Athlete Human Rights Squads (Ομάδες Διάσωσης 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) στα σχολεία...

5. Squad of Student Athlete Volunteers: Athletes in Service 
program.

6. Leaders Act, κ.ά.                 www.sportinsociety.org

http://www.sportinsociety.org/


Sport in Society (SIS): 

Αthletes as mentors in violence prevention
Photo from 3rd Annual Junior Coach Leadership Convention



Sport in Society’s 15th Annual State Double 

Dutch Tournament.



PeaceFirst (2010)
http://www.peacefirst.org/site/

• 4,000 εθελοντές (με 400,000 ώρες διδακτικών υπηρεσιών).

• 2,500 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.

• Συνεργάστηκαν με/συμμετείχαν 9.000 μέλη οικογενειών.

• 2,500 προγράμματα ειρήνης (peacemaker projects) για τη
βελτίωση των κοινοτήτων με την προώθηση του εθελοντισμού,
της συμμετοχικότητας και της πολιτοφροσύνης/civic
engagement.

• Αποτελέσματα στα σχολεία/Partner schools : 60% μείωση της
βίας και 70%-80% αύξηση των περιπτώσεων που οι
μαθητές/τριες επεμβαίνουν για να σταματήσουν βιαιοπραγίες
(fights and bullying) και που προσφέρονται να βοηθήσουν
συμμαθητές τους. (PeaceFirst 2010)
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http://www.peacefirst.org/site/


Peace First – Peace Games
Children demonstrating for the environment: "Respect the Environment!«

http://peacefirst.org/



Peace First 



ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 

Εξειδικευμένο προσωπικό της PeaceFirst (2010) και  408 εθελοντές 
συνεργάστηκαν με 14 σχολεία (partner schools):  3,575 μαθητές και 
135 προγράμματα κοινωνικής προσφοράς (peacemaker projects). 
Αποτελέσματα: 

• Μειώθηκαν κατά 87%  η ενδοσχολική βία (bullying»): οι περιπτώσεις 
που οι μαθητές ενοχλούν ή πειράζουν ο ένας τον άλλον,

• Μειώθηκε κατά 77% ο απειλητικός/επιθετικός διάλογος, οι βίαιες 
χειρονομίες/πειράγματα (bullying) και πράξεις. 

• 81% το μαθητών/τριών δήλωσαν ότι μπορούν πλέον να αποχωρούν ή 
να μη συμμετέχουν σε  συγκρούσεις (fights)

• 52%  λιγότεροι οπλοφορούσαν, δηλαδή έφερναν

όπλα (weapons) στο σχολείο. 

• Μειώθηκαν κατά 84% οι απουσίες,

• Βελτιώθηκε κατά 95% η σχολική απόδοση.



Peace First – Peace Games
Children demonstrating for the environment: "Respect the Environment!«

http://peacefirst.org/
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Race for the Cure (ΗΠΑ),

Against the Tide (ΗΠΑ),

Race for Life (UK),  κ.ά.

http://www.info-komen.org/site/PageServer?pagename=MFTC_homepage


World Youth Peace Summit
http://www.youthpeacesummit.org/



Επόμενο μάθημα:
BULLYING   και CYBERBULLYING
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


