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«Οι ξανθιές είναι χαζές. Τα φιλολογικά μαθήματα είναι για τα κορίτσια και τα 

Μαθηματικά για τα αγόρια. Το σκουλαρίκι στο αγόρι δείχνει αλητεία. Όλοι οι 

Πακιστανοί είναι βρομιάρηδες. Οι χοντροί είναι κακομοίρηδες. Οι ανάπηροι είναι 

δυστυχισμένοι. Το ροζ χρώμα είναι για τα κορίτσια και τις «αδερφές».Οι άνθρωποι 

των πόλεων είναι εξυπνότεροι από αυτούς της επαρχίας. Οι Έλληνες είναι φιλόξενος 

λαός. Οι Σκωτσέζοι είναι τσιγγούνηδες.Οι Γερμανοί είναι πειθαρχημένοι. Οι γυναίκες 

είναι επικίνδυνοι οδηγοί.»   

Όλες οι παραπάνω προτάσεις έχουν ένα κοινό. Γενικεύουν  θεωρήσεις για μεγάλες 

μερίδες ανθρώπων. Είναι όλοι οι Έλληνες φιλόξενοι; Είναι αδύνατο να είναι ένα 

αγόρι καλός μαθητής στα φιλολογικά και ένα κορίτσι καλή μαθήτρια στα 

Μαθηματικά; Μήπως όλες οι ξανθιές είναι χαζές; 

Οι παραπάνω προτάσεις ανήκουν στην κατηγορία προκαταλήψεων και στεροέτυπων. 

Η λέξη προκατάληψη προέρχεται από το ρήμα προκαταλαμβάνω και σημαίνει τη 

γνώμη που διαμορφώνεται εκ των προτέρων, χωρίς επισταμένη μελέτη και εξέταση 

των πραγμάτων , οπότε είναι συνήθως εσφαλμένη και μεροληπτική. Είναι ένας 

τρόπος σκέψης, ο οποίος δε στηρίζεται σ’ επιστημονικές αλήθειες ούτε 

τεκμηριώνεται με λογικά επιχειρήματα. 

 

Στερεότυπο είναι ο συμβολικός χαρακτηρισμός που αποδίδεται στα μέλη ομάδας 

ανθρώπων (εθνικής , κοινωνικής κ.τ.λ.ομάδας) και βασίζεται σε 

γενικεύσεις(ενδεχομένως αυθαίρετες), π.χ. οι Γερμανοι είναι πειθαρχικοί.  

Η λέξη  στην αρχική της σημασία σημαίνει αυτό που έχει παραχθεί με στερεοτυπία 

(έντυπες πλάκες) και διακρίνεται από έλλειψη ποικιλομορφίας. Έτσι  όρισε ο Walter 

Lippmann το 1922 το στερεότυπο, ο οποίος εισήγαγε και τον όρο. Ο Lippmann ήταν 

δηµοσιογράφος και εµπνεύστηκε τον όρο από το χώρο της τυπογραφίας. Στην 

τυπογραφία το στερεότυπο αναφέρεται σε µια µεταλλική µήτρα που χρησιµοποιείται 

για να τυπώνει επαναλαµβανόµενες και πανοµοιότυπες εικόνες των τυπογραφικών 

στοιχείων. Ο Lippmann µετέφερε την αναλογία στον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι 

εφαρµόζουν την ίδια επαναλαµβανόµενη εικόνα στην εντύπωση που σχηµατίζουν για 

µια κοινωνική οµάδα και τα µέλη της. Εάν κάποιος βλέπει όλους τους µαύρους ως 

καθυστερηµένους, όλους τους Σκοτσέζους ως σφιχτοχέρηδες, όλους τους άνδρες µε 

ηγετικά χαρίσµατα, όλους τους Έλληνες ως φιλόξενους, εφαρµόζει την ίδια µήτρα 

στην εντύπωσή του για όλα ανεξαιρέτως τα µέλη µιας συγκεκριµένης οµάδας. 

 

Τα στερεότυπα μπορούν να είναι θετικά ή αρνητικά και είναι χαρακτηριστικές 

γενικεύσεις βασισμένες στην ελάχιστη ή περιορισμένη γνώση για μια ομάδα 

ανθρώπων.  Τέτοιες υπεραπλουστευμένες αντιλήψεις, απόψεις, ή εικόνες, είναι 

βασισμένες στην υπόθεση ότι υπάρχουν κοινές ιδιότητες και κοινά χαρακτηριστικά 

που τα μέλη της άλλης ομάδας έχουν.  Τα στερεότυπα είναι όχι μόνο ενάντια στα 

δικαιώματα των άλλων , αλλά και τους βλάπτουν με την ενθάρρυνση 

της προκατάληψης και της διάκρισης.  Η προκατάληψη δεν είναι μόνο μια 



δεδηλωμένη άποψη ή πεποίθηση, αλλά και μια τοποθέτηση που περιλαμβάνει 

συναισθήματα όπως η περιφρόνηση και η απέχθεια.  Η διάκριση εμφανίζεται όταν 

αντιμετωπίζεται ένα πρόσωπο λιγότερο ευνοϊκά έναντι κάποιου άλλου και η στάση 

αυτή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αλλιώς, παρά μόνο ως ένα άμεσο αποτέλεσμα της 

προκατάληψης. 

 

Στην καρδιά όλων των διακρίσεων κρύβεται η ανάγκη µας να δώσουμε σχήμα στη 

διαφορά µας από τον «άλλο», κρύβονται οι διεργασίες µέσα από τις οποίες 

κατασκευάζονται οι οµάδες και οι διάφορες εκδοχές ανάµεσα στο «εµείς» και «οι 

άλλοι». Τα στερεότυπα κρύβονται πίσω από ποικίλες συµπεριφορές, οι οποίες 

κυµαίνονται από το «αθώο» σεξιστικό ανέκδοτο για τις ξανθιές έως την ακραία 

κατάσταση που περιγράφει ο νεολογισµός «εθνοκάθαρση». Tα στερεότυπα, όπως όλα 

τα γνωστικά σχήµατα, επηρεάζουν τις πληροφορίες τις οποίες δεχόµαστε από το 

περιβάλλον, τις οργανώνουν µε ορισµένο τρόπο, καθοδηγούν τη σκέψη µας προς 

ορισµένες εκδοχές ή την αποµακρύνουν από άλλες, επηρεάζουν το αν και πότε µια 

πληροφορία, που είναι ήδη εγγεγραµµένη, θα ανασυρθεί ή όχι. Mολονότι είναι σαν 

όλα τα γνωστικά σχήµατα, τα στερεότυπα έχουν µια σηµαντική διαφορά: οι 

κοινωνικές τους συνέπειες είναι µεγάλες. Tα στερεότυπα αντλούν τη µορφή και το 

περιεχόµενό τους από το κοινωνικό πλαίσιο το οποίο µας περιβάλλει και η εφαρµογή 

τους οδηγεί σε κοινωνικές αδικίες. Τα στερεότυπα, τέλος, δημιουργούν προσδοκίες 

για το ποια είναι η αναµενόµενη συµπεριφορά του άλλου, οδηγώντας στο φαινόµενο 

που ονοµάζεται «αυτοεκπληρούµενη προφητεία».∆ηλαδή περιµένουµε από τον 

άλλο να συµπεριφερθεί µε τρόπους οι οποίοι να επικυρώνουν τη στερεότυπη άποψή 

µας γι’ αυτόν. Tα στερεότυπα, πράγµατι, τα ισχυροποιεί σηµαντικά η διεργασία της 

αυτοεκπληρούµενης προσδοκίας και κάνει ακόµη πιο δύσκολη την αλλαγή τους. Τα 

στερεότυπα δεν αφορούν µόνο τους ενήλικες, αφορούν και τα παιδιά και φαίνεται ότι 

µαθαίνονται σε πολύ µικρή ηλικία, πριν  ακόµα ένα παιδί αποκτήσει ιδέα για την 

οµάδα στην οποία αναφέρονται.  

Έχουν κατά καιρούς εκφραστεί απόψεις ότι οι νέοι  αναπτύσσουν προκαταλήψεις 

διότι αντιγράφουν τους γονείς και γενικά τις στάσεις και αξίες της κοινωνίας. 

Ωστόσο, οι νέοι δεν είναι απλά «σφουγγάρια που ρουφάνε» τις κυρίαρχες εθνικές 

προκαταλήψεις. Εξάλλου, υπάρχουν ερευνητικά δεδοµένα που επισηµαίνουν ότι οι 

συνοµήλικοι µπορεί να επηρεάζουν περισσότερο απ’ ό,τι οι γονείς τις στάσεις των 

νέων.  Το σχολείο διαµορφώνει τις αναπαραστάσεις των νέων για το διαφορετικό και, 

κατ’ επέκταση, τη δηµιουργία στερεοτύπων µέσα: (α) από την απευθείας 

κοινωνικοποιητική διαδικασία και την επαφή µε άλλους νέους, οι  οποίοι διαφέρουν 

κοινωνικοπολιτισµικά, εθνοτικά, γλωσσικά, φυλετικά, (β) από τη στάση του 

εκπαιδευτικού, και (γ) από το φανερό ή κρυφό αναλυτικό πρόγραµµα. Τα χρόνια του 

παιδιού στο σχολείο-Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση- αλλά και η εφηβεία, τόσο λόγω των 

αλλαγών στη γνωστική σφαίρα όσο και των ενδοψυχικών ανακατατάξεων, είναι ο 

καταλληλότερος χρόνος ώστε το σχολείο να συµβάλει στην προαγωγή κλίµατος 

αποδοχής του άλλου, του διαφορετικού.  

Ποιες είναι όμως οι αιτίες που οδηγούν στην δημιουργία προκαταλήψεων και 

στερεότυπων; 

1. Υιοθέτηση ρατσιστικών αντιλήψεων στα πλαίσια της κοινωνικοποίησης (π.χ. 

οικογένεια, σχολικό περιβάλλον). 



2.Τα ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά, παρουσιάζουν τη συμπεριφορά μεμονωμένων 

ατόμων ή ομάδων που επιβεβαιώνει τις ρατσιστικές αντιλήψεις (οι γυναίκες 

παρουσιάζονται ως αδύναμες, υποτακτικές συγκριτικά με τους άνδρες, οι αλλοδαποί 

και οι Ρομά ως κακοποιοί) ή ηρωοποιούν τους φορείς της βίας. 

3. Η περιορισμένη γνώση  και οι σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες, η 

συνύπαρξη πλειοψηφιών και μειοψηφιών ευνοεί τα φαινόμενα του ρατσισμού. 

4.  Η έλλειψη ουσιαστικής αλλά κυρίως ανθρωπιστικής παιδείας με αρχές και αξίες 

επιτρέπει την καλλιέργεια, ανισότητας, φανατισμού και ρατσισμού σε βάρος άλλων. 

5. Το σύμπλεγμα ανωτερότητας και προσωπικής υπεροχής κάποιων ανθρώπων με 

περιορισμένη ουσιαστικά αυτοεκτίμηση και από την άλλη πλευρά το σύμπλεγμα 

κατωτερώτητας  άλλων ανθρώπων που τους τοποθετεί αυτομάτως στη θέση πάντα 

του θύματος. 

6. Η αναζήτηση «εξιλαστήριου θύματος», η στροφή δηλαδή της επιθετικότητας μιας 

ομάδας προς κάποια άλλη, η οποία δεν έχει καμιά σχέση με τα αίτια της 

επιθετικότητας. 

7. Η αποξένωση του ανθρώπου από τον άνθρωπο προκαλεί φαινόμενα που ευνοούν 

το ρατσισμό καθώς δεν υπάρχει κοινωνική συνείδηση και αλληλοσεβασμός. 

8. Ο οικονομικός ανταγωνισμός μεταξύ κοινωνικών ομάδων στη διεκδίκηση 

περιορισμένων θέσεων εργασίας, οικονομικού οφέλους και αγαθών (π.χ. οι 

μετανάστες απειλούν τα οικονομικά συμφέροντα των μόνιμων κατοίκων -μελών μιας 

κοινωνίας, γι’ αυτό εύκολα υιοθετούνται προκαταλήψεις και στερεότυπα σε βάρος 

τους). 

9. Ο κίνδυνος αφομοίωσης των μικρών λαών από ισχυρά κράτη ενισχύει το αίσθημα 

της αυτοσυντήρησης και τους συσπειρώνει γύρω από τα εθνικά τους χαρακτηριστικά.       

10. Η συνύπαρξη μειονοτήτων σε μια χώρα ή περιοχή γεννά προβλήματα, λόγω των 

διαφορετικών ηθών, εθίμων και  θρησκευτικών αντιλήψεων.                                                     

11.  Φιλόδοξοι ηγέτες, προκειμένου να ικανοποιήσουν τα σχέδιά τους, μαζοποιούν 

και παρασύρουν το λαό σε επικίνδυνες ρατσιστικές αντιλήψεις.                                               

12. Ο ρατσισμός χρησιμοποιείται ως άλλοθι, για να αποπροσανατολιστεί ο λαός από 

σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. 

 

Τι συνέπειες υπάρχουν από την εξάπλωση την προκαταλήψεων και των 

στερεότυπων; 

-Υπάρχει  εκμετάλλευση των αδυνάτων από τους δυνατούς και αποκλείονται άτομα 

και ομάδες από το κοινωνικό σύνολο, το οποίο οδηγεί με τη σειρά του σε κοινωνική 

ανισότητα. Έτσι, υποσκάπτεται η κοινωνική συνοχή και διαχωρίζονται οι άνθρωποι 

σε προνομιούχους και μη, με ανάλογες συνέπειες στη μόρφωση, και στην 

επαγγελματική σταδιοδρομία. 

-Καλλιέργειται  ανταγωνιστικό πνεύμα και εμφανίζονται  κοινωνικά προβλήματα 

(βία, τρομοκρατία, εγκληματικότητα, πόλεμοι).Ακολούθως εμφανίζονται ομάδες 

περιθωρίου , δηλαδή δημιουργούνται συνθήκες γκέτο. 

- Παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπονομεύοντα οι δημοκρατικοί θεσμοι.   

-Αυτό προκαλεί με τη σειρά του αβεβαιότητα, ανασφάλεια, απαισιοδοξία, επιθετική 

στάση ή ακόμα και εγκληματική συμπεριφορά. Άρα μιλάμε πάλι για ελλειψη 

ανθρωπιστικού πνεύματος. 

 



Τι μπορούμε να κάνουμεγια να αντιμετωπίσουμε τις προκαταλήψεις – 

στερεότυπα;  

Σε ατομικό επίπεδο πρέπει κανείς να δείξει ευαισθησία – κατανόηση, ανεκτικότητα 

και σεβασμό στο διαφορετικό, κοινωνική συνείδηση, αλληλεγγύη, βαθιά αίσθηση 

ανθρωπιάς, απαλλαγμένος από προκαταλήψεις και εμπάθεια. 

Η οικογένεια, που παίζει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία απόψεων και στάσεων 

των νέων, οφείλει να καλλιεργήσει σεβασμό προς το διαφορετικό, να μεταδώσει 

αξίες και ήθος με το προσωπικό παράδειγμα των γονέων και φυσικά να  βρίσκεται 

συνεχώς σε διάλογο με τους νέους. 

Το σχολείο οφείλει να προωθεί την ανθρωπιστική παιδεία μέσω των εκπαιδευτικών 

που θα εμπνεύσουν τους μαθητές τα ιδεώδη της ισότητας, συναδέλφωσης , 

δημοκρατίας, συμπερίληψης, αλληλεγγύης,  ενσυναίσθησης. 

Εκδηλώσεις ,Αφιερώματα, Εργασίες, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Εργαστήρια 

Δεξιοτήτων με τα παραπάνω θέματα σίγουρα θα ενισχύσουν αυτό το σκοπό. 

Η πολιτεία  πρέπει να ενισχύσει το κράτος πρόνοιας με ίσες ευκαιρίες για όλους: 

στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην περίθαλψη στην ασφάλεια, την ισονομία, την 

εργασία, τη συμμετοχή στα κοινά. 

Πρέπει να προάγει την αξία της ανεκτικότητας του διαφορετικού αλλά και πρέπει 

να κάνει αυστηρό έλεγχο στα ΜΜΕ καθώς πολλές φορές λόγω συμφερόντων 

υποκινούνται φαινόμενα ξενοφοβίας, ρατσισμού, φασισμού, σεξιστικών προτύπων. 

 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι προκαταλήψεις και τα στερεότύπα 

απομακρύνουν τους ανθρώπους και οδηγούν σε μισαλλοδοξία.  

Αν ονειρευόμαστε μια καλύτερη και δικαιότερη κοινωνία στο μέλλον,   τότε 

οφείλουμε να αγωνιστούμε  ατομικά  και ομαδικά  μέσα στην οικογένεια , στο 

σχολείο,  στην κοινωνία, για την εξάλλειψη κάθε άποψης που θα σταθεί εμπόδιο  

στην ομορφιά του αύριο. 

 

Παπατάτσης Αθανάσιος, Δόκιμος Πυροσβέστης 

Στρατάκη Βασιλική, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
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