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διακρίσεις 



 

 

� Στερεότυπα: Μια 

απλουστευμένη ή/και 

τυποποιημένη 

πεποίθηση, που συχνά 

κατέχουν από κοινού οι 

άνθρωποι για μια άλλη 

ομάδα..  

� Μπορεί να είναι θετικές 

ή αρνητικές πεποιθήσεις 

 



 

 

� Προκατάληψη: δεν είναι μόνο μια δεδηλωμένη άποψη 

ή πεποίθηση, αλλά και μια τοποθέτηση/ στάση που 

περιλαμβάνει αρνητικά συναισθήματα όπως η 

περιφρόνηση και η απέχθεια.. 

 

       



 

� Διάκριση: 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.        

∆εν προσλαµβάνω Αλβανούς 



    Αρνητικά στερεότυπα: 
Τα µέλη της οµάδας Α είναι βρώµικα, τεµπέληδες και 

εχθρικά .... 
 

Οδηγούν σε προκατάληψη: 
∆εν µου αρέσουν.... 

 
Οδηγεί σε διάκριση... 

Προτιµώ να τους αποφεύγω, να µην δουλεύω µαζί 
τους 

Η σχέση ανάµεσα στα στερεότυπα, τη 
προκατάληψη και τις διακρίσεις 



     r =  .25    r =  .32* 

Στερεότυπα --------------------- Προκατάληψη (στάση) --------------------- Διάκριση (συμπεριφορά) 

   

 

 

 

 

 

 

r = .16 

Η σχέση ανάµεσα στα στερεότυπα, τη 
προκατάληψη και τις διακρίσεις 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ηλικιακή διακριση – ∆ιάκριση προς ηλικιακές οµάδες 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ρατσισµός – ∆ιάκριση προς συγκεκριµένη κουλτούρα 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Σεξισµός – ∆ιάκριση προς φύλο 



ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ...... 



Είναι αθλητικός τύπος; 

Του αρέσουν τα μαθηματικά;  

Ξενυχτάει στα μπαρ; 



Της αρέσει να πηγαίνει τις Κυριακές στην εκκλησία; 

Της αρέσει το σεξ; 

Της αρέσει να βγαίνει με φίλες έξω; 

Είναι μαθηματικό μυαλό; 



Του αρέσει η λογοτεχνία; 

Του αρέσει η βία; 

Είναι εθελοντής σε φιλανθρωπικές οργανώσεις; 

 



Της αρέσει να μαγειρεύει; 

Της αρέσει να φλερτάρει; 

Της αρέσουν τα μικρά παιδιά; 

Την ενοχλούν οι ερωτικές σκηνές στη τηλεόραση; 



Όλοι ενεργοποιούµε αυτόµατα τα στερεότυπά 
µας, 

 αλλά µόνο όσοι έχουν υψηλό κίνητρο θα 
εµποδίσουν τις συσχετίσεις και θα τις 

αντικαταστήσουν µε τις δικές τους προσωπικές 
πεποιθήσεις 



Πώς δηµιουργούµε τις πρώτες εντυπώσεις από τους άλλους 
 
κατηγοριοποίηση      ατοµικά 

 χαρακτηριστικά 
    

  

 
Συνεχές µοντέλο διαµόρφωσης 

εντυπώσεων 
 

(Fiske & Neuberg, 1990) 

 



1. Αρχίζουµε µε τη κατηγοριοποίηση. Αρχικά και γρήγορα, 
ενεργοποιούµε µία κατηγορία, και βάσει αυτής διαµορφώνουµε 
την ε1η εντύπωση. 
 

2. Στη συνέχεια, αν έχουµε κίνητρο, βλέπουµε αν τα χαρακτηριστικά 
του ατόµου ταιριάζουν µε την κατηγορία 

 
1. Το σηµείο στο οποίο θα σταθούµε πάνω στο συνεχές, εξαρτάται 

από την προσοχή µας στα ατοµικά χαρακτηριστικά 
 

2. Το κίνητρο είναι σηµαντικό! 
3. Το κίνητρο θα επηρεάσει και τη προσοχή µας στα ατοµικά 

χαρακτηριστικά 

Συνεχές µοντέλο διαµόρφωσης 
εντυπώσεων 



Ρωσίδες 

Άνδρας άνεργος 

που φροντίζει τα 

παιδιά  

Σουηδέζες 

‘μπάμιας’ 

37 χρονών γυναίκα, 

ανύπαντρη 

45 χρονών άνδρας 

επιτυχημένος 

επαγγελματικά 

και ωραίος! 

μπαρμαν 

Άνδρας με 

σύζυγο που 

απιστεί 

Τραγουδίστρια στα 

μπουζούκια 

Άνδρας κοντός, 

μικροκαμμωμένος 
εργάτης, 

οικοδόμος 

Γυναίκα που 

ενίοτε κάνει σεξ 

με γυναίκες 


