
ΟΧΙΣΤΟΡΑΤΣΙΣΜΟ

ΝΑΙΙΓΟΤ ΟΦΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ



Ρατσισμός είλαη ε αληίιεςε όηη νη άλζξσπνη

δελ είλαη όινη ίζνη κεηαμύ ηνπο, αιιά

δηαρσξίδνληαη ζε ανώτεροσς θαη κατώτεροσς,

δηαθξηλόκελνη είηε από ην ρξώκα ηνπ δέξκαηνο,

ηελ εζληθόηεηα, ηε ζξεζθεία, ην θύιν, είηε από

ηνλ ζεμνπαιηθό πξνζαλαηνιηζκό θηι. Σν πην

ζπλεζηζκέλν είδνο ξαηζηζκνύ, θαη απηό πνπ

έρεη δώζεη ηελ αξρηθή νλνκαζία ζηελ ιέμε είλαη

ν θπιεηηθόο ξαηζηζκόο.

ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΡΑΣΗΜΟ;
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Η ιέμε ξαηζηζκόο πεξηγξάθεη ηηο πξάμεηο κηαο νκάδαο

αλζξώπσλ ελαληίνλ κίαο άιιεο νκάδαο. Οη ξαηζηζηέο δελ

ππνζηεξίδνπλ ηελ δηαθνξεηηθόηεηα ησλ θπιώλ. Δπίζεο, νη

θπιεηηθνί ξαηζηζηέο ζεσξνύλ κία ζπγθεθξηκέλε νκνηνγελή νκάδα

αλζξώπσλ σο αλώηεξε. Ο ξαηζηζκόο ζεσξείηαη παξαβίαζε ηνπ

ζεκειηώδνπο δηθαηώκαηνο ηνπ αλζξώπνπ ζηελ ηζόηεηα ζηνπο

ηνκείο ηεο εξγαζίαο, ηεο πνιηηηθήο, ηεο νηθνλνκίαο θαη άιισλ

παξαγόλησλ ηεο θαζεκεξηλόηεηαο.

Από ηα ραξαθηεξηζηηθόηεξα παξαδείγκαηα ξαηζηζκνύ

απνηεινύλ νη πεπνηζήζεηο ηνπ Αδόιθνπ Υίηιεξ, ν νπνίνο

πίζηεπε όηη ε Άξηα θπιή έρεη δηθαίσκα λα θπξηαξρεί ζηνλ

πιαλήηε, εηο βάξνο όισλ ησλ άιισλ.

πνπδαίνη αγσληζηέο θαηά ηνπ ξαηζηζκνύ, αλαγλσξηζκέλνη

παγθνζκίσο, θαη κάιηζηα ρσξίο ρξήζε βίαο, είλαη νη βξαβεπκέλνη

κε βξαβείν Νόκπει, Νέιζνλ Μαληέια πνπ αγσλίζζεθε θαηά

ηνπ Απαξηράηλη θαη Μάξηηλ Λνύζεξ Κηλγθ πνπ αγσλίζηεθε

ελαληίνλ ησλ θπιεηηθώλ δηαθξίζεσλ ζηηο ΗΠΑ.

ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΡΑΣΗΜΟ;



Βηνινγηθέο δηαθνξέο 

κεηαμύ ησλ θπιώλ 

(αλώηεξεο-θαηώηεξεο)

Θξεζθεπηηθέο 

επηινγέο

Η αληηκεηώπηζε 

θνηλσληθώλ νκάδσλ ή 

θπιώλ κε κεξνιεπηηθό 

ηξόπν

ΜΟΡΦΔ ΡΑΣΗΜΟΤ



 Οηθνλνκηθνί ιόγνη (νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ ρξήκαηα 

εθκεηαιιεύνληαη ηνπο θησρνύο) 

 Πνιηηηθά πξνβιήκαηα κηαο θνηλσλίαο (βία, 

εγθιεκαηηθόηεηα, αλεξγία) 

 Έιιεηςε παηδείαο/κόξθσζεο. Πνιιέο θνξέο 

δεκηνπξγνύληαη κε ηελ έιιεηςε κόξθσζεο αηζζήκαηα 

θαησηεξόηεηαο πνπ νδεγνύλ ζηελ εθκεηάιιεπζε απηώλ 

ησλ αλζξώπσλ

 Με απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο 

 Οηθνλνκηθά ζπκθέξνληα. Δληζρύεηαη ην θαηλόκελν ηνπ 

ξαηζηζκνύ όηαλ θάπνηνη άλζξσπνη κπνξνύλ λα βγάινπλ 

ρξήκαηα (εθκεηάιιεπζε κεηαλαζηώλ)

 Οηθνλνκηθή θξίζε (αλεξγία) 

 Πξνθαηαιήςεηο, ζηεξεόηππα

 Καηαλαισηηζκόο, αληαγσληζηηθά πξόηππα ζηελ θνηλσλία 

 Δπηξξνή ησλ ζξεζθεηώλ (θαηεπζύλνπλ θαη 

ρξεζηκνπνηνύλ αλάινγα ηνπο πηζηνύο ηνπο) 

ΑΗΣΗΔ ΡΑΣΗΜΟΤ
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Οη επξσπαίνη ζεώξεζαλ όηη νη ηζαγελείο ησλ απνηθηώλ είλαη 

θαηώηεξνη. Μαύξνο θαη Ιζαγελήο = δνύινο. 

Οκάδεο νπιηζκέλσλ ιεπθώλ κε ηελ αλνρή ηεο πνιηηείαο, 

πξνέβαηλαλ κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 ζε καδηθέο θαη 

αηνκηθέο δνινθνλίεο καύξσλ.

Απαρτχάιντ, ε πνιηηηθή ιεπθώλ πνπ θαζόξηδε θαη επέβαιιε

ηε θπιεηηθή δηαίξεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο ζε

ιεπθνύο, καύξνπο θαη έγρξσκνπο. Οη ιεπθνί παληόο είδνπο

νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά πξνλόκηα, νη

ππόινηπνη δελ είραλ ίζα δηθαηώκαηα ζηε κόξθσζε, ηελ

πγεία, ηελ εξγαζία θαη ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη

εθιέγεζζαη.

Ο ΡΑΣΗΜΟ ΣΖΝ 

ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΗΣΟΡΗΑ
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Ναζισμός

Τπεξεηώληαο ην δόγκα ηεο «θπιεηηθήο

θαζαξόηεηαο» εθαηνληάδεο ρηιηάδεο εβξαίνη,

ηζηγγάλνη, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο,

νκνθπιόθηινη ζαλαηώζεθαλ. ηα ζηξαηόπεδα

ζπγθέληξσζεο ησλ Ναδί πέζαλαλ ζπλνιηθά

6.000.000 Δβξαίνη, πεξηζζόηεξνη από 200.000

Σζηγγάλνη, δεθάδεο ρηιηάδεο ιάβνη, άηνκα κε

εηδηθέο αλάγθεο, θαζώο θαη έλαο άγλσζηνο κέρξη

ηώξα αξηζκόο νκνθπιόθηισλ.

Ο ΡΑΣΗΜΟ ΣΖΝ 

ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΗΣΟΡΗΑ



Γεθάδεο εθαηνκκύξηα κεηαλάζηεο ή πξόζθπγεο δνπλ ζηελ Δπξώπε.

Υώξεο όπσο ε Ιηαιία, ε Ιζπαλία, ε Διιάδα θαη ε Πνξηνγαιία πνπ ζην παξειζόλ

ππήξμαλ ρώξεο απνζηνιήο κεηαηξάπεθαλ ζε ρώξεο ππνδνρήο κεηαλαζηώλ.

Μεηαλάζηεο θαη πξόζθπγεο πθίζηαληαη ζνβαξέο δηαθξίζεηο κε απνηέιεζκα λα

ππάξρνπλ πνιιέο αληηδξάζεηο θαη βίαηα επεηζόδηα.

Ο ΡΑΣΗΜΟ - ΜΔΣΑΝΑΣΔ



Σα ηειεπηαία ρξόληα όιν θαη 

πιεζαίλνπλ ηα ξαηζηζηηθά επεηζόδηα 

ζηνλ αζιεηηζκό, θαη απηό είλαη 

πξάγκαηη ιππεξό, γηαηί ν αζιεηηζκόο 

ελώλεη ηνπο αλζξώπνπο θαη δελ ηνπο 

δηαρσξίδεη. Σνπιάρηζηνλ απηό ην 

παξάδεηγκα καο έδσζαλ νη 

πξνπάηνξεο καο ζηελ αξραία Διιάδα, 

κεηέξα ησλ Οιπκπηαθώλ αγώλσλ, 

αθνύ κε ηελ έλαξμε ησλ αγώλσλ 

ζηακαηνύζαλ θάζε είδνπο πνιεκηθή 

ζύξξαμε. Σα θξνύζκαηα ξαηζηζκνύ 

αξθεηά, όκσο θάπνηα ζίγνπξα 

μερώξηζαλ ιόγσ ηεο έθηαζεο πνπ 

είραλ ηόζν εληόο όζν θαη εθηόο 

αγσληζηηθώλ ρώξσλ.

ΡΑΣΗΜΟ ΣΟΝ 

ΑΘΛΖΣΗΜΟ
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ΓΔΡΜΑΝΗΑ 1936
ηνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο ηνπ 1936 πνπ έγηλαλ ζηελ θαζηζηηθή ηόηε

Γεξκαλία, ν Σδέζε Όνπελο θέξδηζε 4 ρξπζά κεηάιιηα πξνθαιώληαο ηελ νξγή

ηνπ Υίηιεξ ν νπνίνο εγθαηέιεηςε ην ζηάδην θαηά ηελ απνλνκή. Ο Όνπελο κε

ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Ακεξηθή, έγηλε δέθηεο αθόκα κηαο ξαηζηζηηθήο

επίζεζεο αιιά θαη θαηάθνξεο αδηθίαο, αθνύ ν ηίηινο ηνπ αζιεηή ηεο

ρξνληάο δόζεθε ζηνλ ιεπθό αζιεηή πνπ πήξε ην ρξπζό ζην δέθαζιν.



ην Μεμηθό όπνπ δηεμήρζεζαλ νη Οιπκπηαθνί 

αγώλεο ηνπ 1968, νη Ακεξηθαλνί Σόκη κίζ θαη 

Σδόλ Κάξινο θαηέθηεζαλ ην ρξπζό θαη ράιθηλν 

κεηάιιην αληίζηνηρα, ζηα 200κ . Οη δύν 

Οιπκπηνλίθεο πνπ ήηαλ κέιε ηνπ 

αληηξαηζηζηηθνύ θη αληηηκπεξηαιηζηηθνύ 

θηλήκαηνο Μαύξνη Πάλζεξεο ,θαηά ηελ 

απνλνκή ησλ κεηαιιίσλ αλέβεθαλ ζην βάζξν 

ρσξίο παπνύηζηα θαη ζηελ αλάθξνπζε ηνπ 

Δζληθνύ Ύκλνπ ύςσζαλ ηελ γξνζηά ηνπο, 

ζέινληαο λα δείμνπλ ηελ αληίδξαζε ηνπο γηα 

ηελ θηώρεηα θαη ηνλ ξαηζηζκό πνπ 

επηθξαηνύζε. Η Ακεξηθαληθή Οιπκπηαθή 

Δπηηξνπή ηνπο απέζπξε ακέζσο από ηνπο 

αγώλεο θαη ρξεηάζηεθε λα πεξάζνπλ 30 

νιόθιεξα ρξόληα γηα λα ηνπο ηηκήζεη γηα απηή 

ηνπο ηελ ελέξγεηα.

ΜΔΞΗΚΟ 1968
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ΣΕΟΝ ΣΔΡΗ - ΑΝΣΟΝ ΦΔΡΣΗΝΑΝΣ
ε παηρλίδη κεηαμύ ηεο Κύπξνπ θαη ηεο Σζέιζη ζηηο 23 Οθησβξίνπ ηνπ 2011, ν

Σδόλ Σέξη θαηεγνξήζεθε πσο κίιεζε ξαηζηζηηθά ζηνλ Άληνλ Φέξηηλαλη, ακπληηθό

ηεο Κύπξνπ.

ην δηθαζηήξην ηειηθά αζσώζεθε ν Σέξη, ν νπνίνο κεηά απνινγήζεθε γηα ηελ

πξάμε ηνπ, αθνύ είρε ήδε ράζεη ην πεξηβξαρηόλην ηνπ αξρεγνύ ηεο Δζληθήο

Αγγιίαο.
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Ζ ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΝΣΑΝΗ ΡΟΟΤΕ
Οη παίθηεο ηεο Δζληθήο νκάδαο Διπίδσλ ηεο Αγγιίαο ηαμίδεςαλ ζηελ εξβία γηα λα

αγσληζηνύλ κε ηελ αληίζηνηρε νκάδα ηεο ρώξαο γηα ηελ πξόθξηζε ζην Euro 2013.

Μεηά ηε λίθε ηνπο κε 1-0 δέρηεθαλ επίζεζε από ηνπο έξβνπο νπαδνύο αιιά θαη

ξαηζηζηηθέο ύβξεηο κε θύξην ζηόρν ηνλ Νηάλη Ρόνπδ, ν νπνίνο όπνηε έπαηξλε ηελ

κπάια άθνπγε θξαπγέο πηζήθσλ από ηνπο θαλαηηζκέλνπο νπαδνύο.

ην ηέινο ν παίθηεο δελ άληεμε θαη θιώηζεζε ηελ κπάια ζηελ θεξθίδα κε απνηέιεζκα

λα δεθηή ηελ θόθθηλε θάξηα θαη ην γήπεδν λα κεηαηξαπεί ζε ξηλγθ.
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ηηο 27 Μαξηίνπ 2011 ε Δζληθή νκάδα ηεο Βξαδηιίαο

αγσλίδεηαη ζην Emirates Stadium κε ηελ αληίζηνηρε νκάδα

ηεο θσηίαο. Ο Νετκάξ κπαίλεη ζηελ πεξηνρή θαη ζηελ

πξνζπάζεηα πνπ θάλεη γηα λα ζθνξάξεη, ζηα πόδηα ηνπ

βξίζθεηαη κηα κπαλάλα.

ΝΔΗΜΑΡ 2011



Ρώζνη νπαδνί ξίρλνπλ κπαλάλα ζηνλ Ρνκπέξην Κάξινο ζηηο 22 Ινπλίνπ 2011 θαη

ην θαηλόκελν κε ηηο κπαλάλεο ζπλερίδεηαη, αθνύ αθόκα θαη ν ζξύινο Ρνκπέξην

Κάξινο δελ γιηηώλεη από ηηο νξέμεηο ησλ ξαηζηζηώλ.

ην κάηο ηνπ Ρσζηθνύ πξσηαζιήκαηνο κεηαμύ ηεο Anzhi θαη ηεο Kryala Sovetov

Samara, νη νπαδνί ηεο ηειεπηαίαο έξημαλ κηα κπαλάλα ζηνλ κεγάιν απηό

πνδνζθαηξηζηή, θαηά ηελ ζηηγκή ηεο αιιαγήο ηνπ.

ΡΟΜΠΔΡΣΟ ΚΑΡΛΟ  2011



Απνθιείζηεθε ε Βνύια Παπαρξήζηνπ από ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ Λνλδίλνπ

επεηδή ζε ζειίδα θνηλσληθήο δηθηύσζεο έγξαςε ηα εμήο: «Με ηόζνπο Αθξηθαλνύο ζηελ

Διιάδα… ηνπιάρηζηνλ ηα θνπλνύπηα ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ… ζα ηξώλε ζπηηηθό θαγεηό!!»

θαη πξνθάιεζε κεγάιεο αληηδξάζεηο κε απνθνξύθσκα ηνλ απνθιεηζκό ηεο από ηνπο

αγώλεο θαηόπηλ απόθαζεο ηεο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο.

ΒΟΤΛΑ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ 2012



Η Σζέιζη έθαλε θαηαγγειία ζηελ Οκνζπνλδία ηεο Αγγιίαο, πσο ζηνλ αγώλα πνπ

δηεμήρζε ζηηο 28 Οθησβξίνπ 2012 κε αληίπαιν ηελ Μαλ. Γηνπλάηηελη, ν δηαηηεηήο Μαξθ

Κιάηελκπνπξγθ, είρε ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά ζηνλ Όκπη Μίθει θαη πσο απνθάιεζε

«Ιζπαλό ειίζην» ηνλ Φεξλάλην Σόξεο. Σν ζέκα εμεηάζηεθε από ηελ Οκνζπνλδία

θαη ν Κιάηελκπνπξγθ θηλδπλεύεη λα ράζεη αθόκα θαη ηε ζθπξίρηξα ηνπ.

ΣΔΛΗ ΚΑΣΑ ΚΛΑΣΔΜΠΟΤΡΓΚ 2012



ηελ Ιζπαλία ν άκνπει Δηό ζε 

αγώλα ηεο Μπαξζειόλα ελαληίνλ 

ηεο αξαγόζα είδε ηνπο νπαδνύο 

ηεο ηειεπηαίαο λα ηνπ πεηνύλ 

θηζηίθηα κε ηνλ Κακεξνπλέδν λα 

βγαίλεη εθηόο εαπηνύ, αιιά ηειηθά 

λα εξεκεί θαη λα παξακέλεη ζηνλ 

αγσληζηηθό ρώξν.

ΑΜΟΤΔΛ ΔΣΟ



ΡΑΣΗΜΟ ΣΟ ΜΠΑΚΔΣ
Σo 2000, ν αθξνακεξηθαλόο παίθηεο ησλ Νηνπ Γηνξθ Νηθο, Λάξη Σδόλζνλ, απνθάιεζε ηνπο

ζπκπαίθηεο ηνπ “επαλαζηαηεκέλνπο ζθιάβνπο”, θάηη πνπ είρε πξνθαιέζεη “ζύειια” δεκνζίσλ

ζρνιίσλ ζηηο ΗΠΑ. Όηαλ κεηά από ιίγν θαηξό, νη Νηθο έπαηδαλ ζην Λνο Άληδειεο, έλαο θίιαζινο

ησλ Λέηθεξο ηνπ θώλαμε κε ζθνπό λα ηνλ εθλεπξίζεη: “Σδόλζνλ, δελ είζαη ηίπνηε άιιν παξά έλαο

ζθιάβνο αμίαο 40 εθαη. δνιαξίσλ”.

ηε βηνκεραλία ησλ εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ηνπ επαγγεικαηηθνύ αζιεηηζκνύ ζήκεξα,

αθξνακεξηθαλνί αζιεηέο θεξδίδνπλ ππέξνγθα πνζά.



 Να επαηζζεηνπνηεζνύλ ηα παηδηά ζε ζέκαηα 

ξαηζηζκνύ θαη μελνθνβίαο 

 Να θαηαπνιεκήζνπλ ζηάζεηο μελνθνβίαο 

ζηεξεόηππα θαη πξνθαηαιήςεηο 

 Να θαηαλνήζνπλ όηη όινη νη άλζξσπνη είλαη 

ίζνη αιιά έρνπλ θαη δηαθνξέο 

 Να γλσξίζνπλ ζπλζήθεο δηαβίσζεο, 

θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ θαη θπιεηηθνύ 

ξαηζηζκνύ

 Να πιεξνθνξεζνύλ γηα θηλήζεηο, 

πξσηνβνπιίεο θαη δηαθεξύμεηο Γηεζλώλ 

Οξγαληζκώλ ελάληηα ζην ξαηζηζκό 

 Να κάζνπλ λα εξεπλνύλ (ζε βηβιηνζήθεο, 

εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά), λα αλαπηύζζνπλ 

πξσηνβνπιίεο θαη λα εξκελεύνπλ γεγνλόηα θαη 

πξάμεηο κε ξαηζηζηηθό πεξηερόκελν

ΚΟΠΟΗ ΑΝΣΗΡΑΣΗΣΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
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Με ην ζύλζεκα «Κόθθηλε θάξηα ζηνλ ξαηζηζκό», ε 9ε αγσληζηηθή ηεο Super League είλαη

αθηεξσκέλε γηα έβδνκε ζπλερή ρξνληά ζηελ παλεπξσπατθή εθζηξαηεία θαηά ηνπ ξαηζηζκνύ, πνπ

πινπνηεί ε FARE (Football Αgainst Racism in Europe), ππό ηελ αηγίδα ηεο UEFA θαη ηεο Δπξσπατθήο

Έλσζεο.

ην πιαίζην ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θηιάζισλ, δηαλεκήζεθαλ θόθθηλεο θάξηεο ζηνπο ζεαηέο ζε όια ηα

γήπεδα κε ην ζύλζεκα «Κόθθηλε θάξηα ζην ξαηζηζκό!», ελώ παξάιιεια όινη νη πνδνζθαηξηζηέο θαη ηα

παηδηά πνπ ηνπο ζπλνδεύνπλ θαηά ηελ είζνδν ζηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο θνξνύλ πνιύρξσκα

κπινπδάθηα κε κελύκαηα θαηά ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ ξαηζηζκνύ.

ΚΟΚΚΗΝΖ ΚΑΡΣΑ ΣΟΝ ΡΑΣΗΜΟ



Ο πξόεδξνο ηεο Super League Γηάλλεο Μώξαιεο δήισζε:

«Σν κήλπκα ηεο αιιειεγγύεο ζε εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηνπ

δηθαηώκαηνο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα βξίζθεη ηδαληθό πξεζβεπηή ην

πνδόζθαηξν ε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε ζπγθπξία, κε δεδνκέλε ηελ θξίζε

αιιά θαη ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ δηνγθώλνληαη εμαηηίαο ηεο, ε

πξσηνβνπιία απηή πνπ ιακβάλεη ε δηνξγαλώηξηα αξρή - ζε

ζπλεξγαζία κε ηε FARE θαη ππό ηελ αηγίδα ηεο UEFA θαη ηεο

Δπξσπατθήο Έλσζεο - γηα έβδνκε αγσληζηηθή πεξίνδν, βνεζά ζηελ

απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο από ηνπο Έιιελεο θαη ηνπο

κεηαλάζηεο κέζσ ηνπ πην δεκνθηινύο αζιήκαηνο, ηνπ πνδνζθαίξνπ.

ηέιλνπκε ζεηηθά κελύκαηα ζε όιεο ηηο ειηθίεο θαη ηα θνηλσληθά

ζηξώκαηα. Σν πνδόζθαηξν ιέεη όρη ζην ξαηζηζκό θαη ζηηο θάζε είδνπο

δηαθξίζεηο!

ηνπο δύζθνινπο θαηξνύο πνπ δηαλύεη ε θνηλσλία καο, είλαη ζεηηθό λα

πξνβάιινληαη πξσηνβνπιίεο πνπ απνζθνπνύλ ζηε ζπκθηιίσζε θαη

ηελ άκβιπλζε ησλ δηαθνξώλ, αμηνπνηώληαο ηελ ηεξάζηηα δπλακηθή

πνπ έρεη ην πνδόζθαηξν ζηε ρώξα καο. Η Super League ζηεξίδεη ην

δηθαίσκα ζηε δηαθνξεηηθόηεηα γηα όινπο θαη ζηέθεηαη γηα κηα αθόκα

ρξνληά αξσγόο ζηελ εθζηξαηεία επαηζζεηνπνίεζεο ηεο FARE, ππό

ηελ αηγίδα ηεο UEFA θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο».
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Ο Γηάλλεο Αληεηνθνύκπν δελ είλαη ν Γηάλλεο

όισλ ησλ Διιήλσλ, αιιά κόλν εθείλσλ ησλ

Διιήλσλ πνπ δελ θάλνπλ δηαθξίζεηο ζην

ρξώκα ηνπ δέξκαηνο, πνπ ππνδέρνληαη κε

αλνηρηή θαξδηά ηα παηδηά όινπ ηνπ θόζκνπ

θαη πνπ δελ ζηξηκώρλνπλ ζε δηαβαηήξηα ηελ

εζληθή ηαπηόηεηα.

Αλ ζε θάπνηνπο αλήθεη ν Γηάλλεο

Αληεηνθνύκπν, απηνί είλαη νη άλζξσπνη πνπ

ήξζαλ ζηε ρώξα καο κε όλεηξν έλα θαιύηεξν

κέιινλ.

Δίλαη ν “δηθόο ηνπο” Γηάλλεο! Καη ηνλ έρνπλ

αθόκε κεγαιύηεξε αλάγθε απ’ όηη εκείο.

ΓΗΑΝΝΖ ΑΝΣΔΣΟΚΟΤΜΠΟ



Όινη αληηιακβαλόκαζηε ηα κελύκαηα πνπ πεξλά ν 

Γηάλλεο Αληεηνθνύλκπν ζηελ θνηλσλία, κε “όρεκα” 

ηνλ αζιεηηζκό.

Ο “Greek Freak”, ύςσζε ην αλάζηεκά ηνπ θαη ηε 

θσλή ηνπ γηα ηνπο Αθξνακεξηθαλνύο έρνληαο 

ζεκαληηθό ξόιν ζηελ απόθαζε ησλ Μπαθο λα κελ 

θαηέβνπλ ζηνλ 5ν αγώλα πιέη νθ κε ηνπο Οξιάλην 

Μάηδηθ. Μηα δηακαξηπξία γηα ην λέν πεξηζηαηηθό 

αζηπλνκηθήο βίαο ζηηο ΗΠΑ, ηνλ ππξνβνιηζκό κε 

νθηώ ζθαίξεο ηνπ Σδέηθνκπ Μπιέηθ, ζην 

Οπηζθόλζηλ.

Σν πεξηνδηθό «ΣΙΜΔ», ζπκπεξηέιαβε ηνλ Γηάλλε 

Αληεηνθνύκπν ζηηο 100 πην επηδξαζηηθέο

πξνζσπηθόηεηεο ηνπ 2020, όρη κόλν γηα ηα ξεθόξ 

ηνπ, αιιά γηαηί, όπσο έγξαςε ν Καξίκ Ακπληνύι

Σδακπάξ: «Έλαο ήξσαο ζηνλ αζιεηηζκό είλαη θάηη 

παξαπάλσ από ηα ξεθόξ ηνπ. Ο Γηάλλεο απνηειεί 

παξάδεηγκα δίλνληαο αγώλα γηα όζα πξεζβεύεη».

Ο “δηθόο καο” Γηάλλεο είλαη πνιιά πεξηζζόηεξα

από έλαο All Star θαη MVP ηνπ ΝΒΑ. πκβνιίδεη 

ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο θαη ηελ έλσζε 

ησλ ιαώλ θαη ησλ εζλώλ κέζσ ηνπ αζιεηηζκνύ.




