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Μερικά
 

βασικά ερωτήματα 

Τι είναι οι στερεοτυπικές αντιλήψεις; 
Για ποιους λόγους οι άνθρωποι δημιουργούν στερεότυπα;
Πού οφείλεται ο διαβρωτικός χαρακτήρας των στερεοτύπων 
και η αντοχή τους στο χρόνο;
Σε ποιες περιστάσεις χρησιμοποιούνται τα στερεότυπα;
Ποιες είναι οι συνέπειες από την ενεργοποίηση στερεοτύπων 
για το άτομο, την εσω-ομάδα και την εξω-ομάδα;
Πώς μπορεί να αλλάξει ένα στερεότυπο;



Ορισμοί

Τα στερεότυπα είναι σύνολα πεποιθήσεων που αφορούν τα 
προσωπικά χαρακτηριστικά μιας ομάδας ανθρώπων.

Προκατάληψη είναι η στάση απέναντι σε κάποιο άτομο ή 
ομάδα, η οποία στηρίζεται σε στερεότυπα.

Διάκριση είναι η άνιση αντιμετώπιση ατόμων ή ομάδων, με 
βάση κάποιο στερεότυπο.

Κοινωνικός στιγματισμός είναι η υποτίμηση της κοινωνικής 
ταυτότητας μιας ομάδας με βάση ένα χονδροειδές αρνητικό 
χαρακτηριστικό, σε συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες.



Πώς
 

δημιουργούμε στερεότυπα;

Κοινωνική-πολιτισμική προσέγγιση: ο ρόλος της κοινωνικής 
μάθησης και της κοινωνικής ενίσχυσης (γονείς, ΜΜΕ, …).

Κοινωνική κατηγοριοποίηση: (α) είναι απλή και οικονομική, 
(β) βοηθάει στην κατανόηση και την πρόβλεψη της ατομικής 
συμπεριφοράς, (γ) προστατεύει την κοινωνική ταυτότητα της 
εσω-ομάδας.

Απατηλή συνάφεια: η λανθασμένη σύνδεση αρνητικών 
χαρακτηριστικών με μια μειοψηφία λόγω της αποκλίνουσας 
φύσης και των δύο (εμφανίζονται με χαμηλή συχνότητα!).



Ιδεολογία, στερεότυπα και προκατάληψη:
 μερικά ερευνητικά δεδομένα

Ο αυταρχικός συντηρητισμός και η κοινωνική ισχύς: δια-
κρίσεις προς «αποκλίνουσες» μειονότητες (π.χ. ομοφυλόφιλοι), 
σεξισμός, ρατσισμός, εθνοκεντρισμός.
Προτεσταντική ηθική: στιγματισμός ομάδων που φέρονται ως 
«υπεύθυνες» της μοίρας τους (π.χ. άνεργοι, παχύσαρκοι).
Πίστη στη σταθερότητα της ανθρώπινης φύσης: συνδέεται  
με υποβάθμιση των ατομικών διαφορών και έμφαση στην 
ομοιομορφία της εξω-ομάδας. 
Πίστη στην πολυπολιτισμικότητα: έχει βρεθεί ότι μειώνει τις 
προκαταλήψεις αλλά αφήνει ανέπαφα τα στερεότυπα!



Με
 

ποια κριτήρια κατασκευάζουμε
 κοινωνικές κατηγορίες;

Προεξάρχοντα χαρακτηριστικά: είναι εξωτερικά, εμφανή και 
αναγνωρίζονται αυτομάτως παντού (π.χ. φύλο, φυλή).
Ενδο-ομαδική εύνοια: τα «ελάχιστα» κριτήρια διάκρισης της 
εσω-ομάδας από την εξω-ομάδα. 
Κατηγοριοποίηση με βάση το πλαίσιο: φοιτητής στην 
αίθουσα, οπαδός στο γήπεδο, αλλά και λευκός στην …Αφρική 
(η σημασία της «αναγνωρισιμότητας» του γνωρίσματος σε 
δεδομένες συνθήκες).
Γενίκευση: υποδειγματικά vs. δειγματοληπτικά μοντέλα.



Πώς
 

αντιλαμβανόμαστε την ομοιογένεια 
της εξω-ομάδας;

Η ομοιογένεια της εξω-ομάδας γίνεται αντιληπτή μέσα από την 
αντιπαράθεση των ομοιοτήτων και (κυρίως) των διαφορών
με τα μέλη της εσω-ομάδας.
Η ομοιογένεια της εξω-ομάδας αποδίδεται στον μικρότερο 
αριθμό του δείγματός της, συγκριτικά με την εσω-ομάδα.
Τα μέλη της εσω-ομάδας και τις εξω-ομάδας τοποθετούνται σε  
νοερές «κατανομές συχνότητας». Η κατανομή της εσω-ομάδας 
διαθέτει περισσότερες τιμές (υποτύπους), ώστε να είναι δυνατή 
η διάκριση του εαυτού στην εσω-ομάδα.



Ποιες
 

συνέπειες έχει η αντίληψη της 
ομοιογένειας της εξω-ομάδας;

Γενίκευση του στερεοτύπου σε μεμονωμένα άτομα και ομάδες.
Αυτόματη (δηλ. μη συνειδητή) ενεργοποίηση του στερεοτύπου.
Μεροληπτική διαστρέβλωση των πληροφοριών με ασαφές 
περιεχόμενο, κατά την πρόσληψη και επεξεργασία τους.
Το θεμελιώδες σφάλμα απόδοσης (αναγνώριση εσωτερικών 
αιτίων) και η ψυχολογιοποίηση της εξω-ομάδας. 
Ευθυγράμμιση της συμπεριφοράς με βάση τις προσδοκίες
που απορρέουν από το στερεότυπο (το φαινόμενο της αυτο-
εκπληρούμενης προφητείας).



Κοινωνικός
στιγματισμός
από τη σκοπιά του θύτη
και του θύματος



Το
 

κοινωνικό στίγμα

Συνήθως το στίγμα αναφέρεται σε κάποιο εμφανές, κυρίαρχο 
γνώρισμα μιας ομάδας. Όμως ο στιγματισμός είναι καθαρά 
κοινωνική διεργασία. 
Ο στιγματισμός βασίζεται στις κυρίαρχες πεποιθήσεις για το 
γνώρισμα-στίγμα και όχι στο ίδιο το γνώρισμα. 
Η αξιολόγηση του γνωρίσματος εξαρτάται από το πλαίσιο. Δεν 
είναι απλώς απόκλιση, είναι αρνητική απόκλιση.
Επομένως, δεν ενδιαφέρει το αντικείμενο του στίγματος, αλλά η 
ίδια η διαδικασία του στιγματισμού και οι επιπτώσεις της.



Τύποι
 

ή διαστάσεις του κοινωνικού στίγματος; 

Τύποι: φυλετικό, σωματικό, χαρακτηριολογικό στίγμα. 
Διαστάσεις: ευλογοφάνεια, ικανότητα ελέγχου.
Ευλογοφάνεια: το στίγμα είναι εξωτερικά ορατό ή μπορεί να
παραμείνει κρυφό;
Ικανότητα ελέγχου: (θεωρείται ότι) το άτομο είναι υπεύθυνο
για την κατάστασή του; 
Οι επιπτώσεις και οι στρατηγικές αντιμετώπισης διαφέρουν
ανάλογα με τον συνδυασμό των παραπάνω διαστάσεων.



Ποιες
 

ατομικές και κοινωνικές λειτουργίες 
υπηρετεί ο κοινωνικός στιγματισμός;

Βελτίωση της αυτοεικόνας: η απειλή κατά της αυτοεικόνας αλλά 
και η υψηλή αυτοεκτίμηση συνδέονται με τον στιγματισμό.  

Βελτίωση της κοινωνικής ταυτότητας: στιγματισμός και ενδο-
ομαδική εύνοια, ιδιαίτερα σε συνθήκες ανταγωνισμού.

Νομιμοποίηση του κοινωνικού συστήματος και μείωση της  
διομαδικής σύγκρουσης: η θεωρία της κοινωνικής ισχύος. 

Διαχείριση του υπαρξιακού άγχους: ο στιγματισμός αποδίδει 
αξία στους θύτες και νόημα σε ένα τυχαίο σύμπαν, όπου οι 
μόνες σταθερές είναι ο πόνος και ο θάνατος. 



Το
 

στίγμα από τη σκοπιά των θυτών…

Διεισδυτικότητα: τα στερεότυπα ενεργοποιούνται αυτόματα, 
ακόμα και όταν (σσ. ιδιαίτερα τότε!) τα άτομα προσπαθούν με 
συνειδητό τρόπο να τα αποφύγουν.
Αμφιθυμία προς τα θύματα λόγω αντικρουόμενων αξιών, π.χ. η 
αρχή της ισότητας έναντι της αξίας του ατομικισμού. 
Άγχος επαφής με τα θύματα από φόβο ταύτισης, από αμφιθυμία 
ή στην προσπάθεια αποφυγής του στερεοτύπου.
Ασυμφωνία στάσεων-συμπεριφοράς: ψευδείς αυτοαναφορές, 
«μοντέρνος» ρατσισμός, αντικρουόμενες αξίες, υποσυνείδητη 
επιλογή, ή κοινωνικό άγχος; 



…και η δυσχερής θέση των στιγματισμένων

Η εμπειρία του στιγματισμού: συνεχής απειλή, εμποδίζει την 
πρόσβαση σε σημαντικούς πόρους επιβίωσης (π.χ. εργασία), 
πλήττει την ατομική και συλλογική αυτοεκτίμηση.   
Επίγνωση της απαξίωσης της κοινωνικής ταυτότητας: όμως   
η υποβάθμιση της αυτοαξίας ΔΕΝ είναι αναπόφευκτη. 
Στερεοτυπική απειλή: ο φόβος του θύματος ότι η ατομική 
συμπεριφορά του θα ερμηνευτεί με βάση το στερεότυπο κι έτσι 
θα το επιβεβαιώσει. 
Η απόδοση των αιτίων της συμπεριφοράς είναι εξαιρετικά 
αμφίβολη ακόμα και από τα ίδια τα στιγματισμένα άτομα.



Στρατηγικές
 

αντιμετώπισης του στίγματος

Αιτιακές αποδόσεις: Το στιγματισμένο άτομο αποκτά εξωτερική 
έδρα ελέγχου ώστε να αποδώσει τις αρνητικές εμπειρίες του. 
Επίσης, αναγνωρίζει ευκολότερα την προκατάληψη απέναντι 
στην ομάδα του, παρά απέναντι στο ίδιο προσωπικά.
Οι ευνοϊκές κοινωνικές συγκρίσεις ανυψώνουν την κοινωνική 
ταυτότητα. Οι συγκρίσεις αυτές γίνονται σε ατομικό επίπεδο
(με μέλη της εσω-ομάδας ή της εξω-ομάδας) είτε σε ομαδικό
επίπεδο. 
Ακόμα και οι μη ευνοϊκές συγκρίσεις μπορεί να λειτουργήσουν 
θετικά για την κοινωνική ταυτότητα χάρη στον επιλεκτικό και, 
γενικά, δημιουργικό χαρακτήρα τους. 



Στρατηγικές
 

αντιμετώπισης του στίγματος (συν.)

Ψυχολογική αποδέσμευση και αποαυτοπροσδιορισμός, 
δηλ. προσωρινή ή μαρκοπρόθεσμη αποσύνδεση της αυτο-
εκτίμησης από τις αρνητικές επιπτώσεις του στιγματισμού. Το 
τίμημα για αυτή την, κατά τα άλλα αποτελεσματική, στρατηγική 
είναι ότι υποσκάπτει τα κίνητρα επίδοσης.
Σχόλιο: οι παραπάνω στρατηγικές είναι οι ίδιες με αυτές που 
χρησιμοποιούν και τα μη στιγματισμένα άτομα σε περίπτωση 
που η ταυτότητά τους απειλείται. Επομένως, είναι φυσιολογικές 
και έχουν προσαρμοστικό χαρακτήρα. Η αποτελεσματικότητά 
τους ποικίλει ανάλογα με την κοινωνική περίσταση που τις 
ενεργοποιεί. 



Οι
 

επιπτώσεις του στίγματος

Επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής: δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι ο 
στιγματισμός συνδέεται συστηματικά με χαμηλή αυτοεκτίμηση.  
Επισημαίνονται οι ατομικές διαφορές στην ευαλωτότητα στο 
στρες, καθώς και η διάκριση μεταξύ γενικής και ειδικής (κατά 
τομέα και κοινωνική περίσταση) αυτοεκτίμησης.
Επιπτώσεις στη σχολική επίδοση: τα στιγματισμένα άτομα 
μπορεί να αποσυνδέσουν τη σχολική επιτυχία από το επίπεδο 
αυτοεκτίμησής τους λόγω της «απειλής του στερεοτύπου». 
Αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική αλληλεπίδραση: όχι 
μόνο για τους στιγματισμένους, όχι μόνο ατομικές…



Μείωση
 

των προκαταλήψεων: 
Η υπόθεση της επαφής

Η επαφή έχει θετικό αποτέλεσμα μόνον
 

όταν:
Γίνεται υπό συνθήκες συνεργασίας.
Τα μέλη των ομάδων έχουν ισότιμες θέσεις.
Υπάρχει δυνατότητα ουσιαστικής γνωριμίας.
Τα χαρακτηριστικά των μελών της εξω-ομάδας διαψεύδουν 
το στερεότυπο.
Παρέχεται η ανάλογη θεσμική και κοινωνική υποστήριξη.



Πώς
 

μπορούμε να γενικεύσουμε 
τα θετικά αποτελέσματα της επαφής;

Αποκατηγοριοποίηση, δηλ. κατάργηση των ορίων των 
ομάδων και προσωποποιημένη επαφή. Η πρόσληψη της 
μοναδικότητας κάθε μέλους της εξω-ομάδας διαψεύδει την 
ομοιογένεια του στερεοτύπου.
Επαφή σε δι-ομαδικό (όχι σε διαπροσωπικό) επίπεδο, μέσω 
αντιπροσώπων. Η γενίκευση σε όλα τα μέλη της εξω-ομάδας 
είναι εφικτή μόνο εφόσον τα μεμονωμένα άτομα θεωρηθούν  
ως τυπικοί εκπρόσωποι.
Δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για την υπεροχή της μίας ή 
της άλλης μεθόδου. Ανάγκη για περαιτέρω έρευνα.



Πώς
 

μπορούμε να αποφύγουμε τις αρνητικές 
επιπτώσεις της κατηγοριοποίησης;

Διασταύρωση των κατηγορικών υπαγωγών: δημιουργία μικτών 
ομάδων, όπως στον πραγματικό κόσμο. Έχει βρεθεί ότι η «απλή 
κατηγοριοποίηση» οδηγεί σε μεγαλύτερη ενδο-ομαδική εύνοια 
από ό,τι η «διασταυρωμένη κατηγοριοποίηση».  

Επανακατηγοριοποίηση των μελών σε ένα υπερ-τεταγμένο 
επίπεδο με κοινή ενδο-ομαδική ταυτότητα: η λύση αυτή αυξάνει 
τη συνεργασία έναντι του ανταγωνισμού και στοχεύει στην 
άμβλυνση των στερεοτύπων καθώς οι υπερκείμενες κατηγορίες 
γίνονται πιο ευρείες και ανομοιογενείς.



Τελικά, γιατί τα @! # στερεότυπα είναι 
τόσο ανθεκτικά στην αλλαγή;

Τα στερεότυπα αυτο-επιβεβαιώνονται σε καθημερινή βάση.
Ψυχοδυναμική προσέγγιση: τα στερεότυπα ως μηχανισμοί 
άμυνας (π.χ. το φαινόμενο του εξιλαστήριου θύματος).
Γνωστική προσέγγιση: τα στερεότυπα ως θεμέλια για την 
κατανόηση και εδραίωση του κοινωνικού συστήματος.
Κοινωνική-πολιτισμική προσέγγιση: τα στερεότυπα ως 
αναπόφευκτη συνέπεια της επιπολιτισμοποίησης.
Τα στερεότυπα συμβάλλουν στην ανύψωση της κοινωνικής 
ταυτότητας της εσω-ομάδας.



Μοντέλα
 

για την αλλαγή των στερεοτύπων

Το λογιστικό μοντέλο: η αλλαγή των στερεοτύπων γίνεται 
σταδιακά με την (αθροιστική) έκθεση σε μη επιβεβαιωτικές 
πληροφορίες.

Το μοντέλο της μεταστροφής: τα στερεότυπα αλλάζουν ριζικά 
σε περίπτωση δραματικής διάψευσής τους από μεμονωμένα 
μέλη της εξω-ομάδας.

Το μοντέλο των υποτύπων: η διασπορά των μη επιβεβαιωτικών 
πληροφοριών οδηγεί στη δημιουργία πολλών επιμέρους τύπων 
που διαλύουν την ομοιογένεια και σπάνε το στερεότυπο.
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