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Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη αυτής της Ενότητας θα είστε σε θέση να:
 Αναγνωρίζετε βασικούς θεωρητικούς όρους της κοινωνικής ψυχολογίας που
χρησιμοποιούνται για την προσέγγιση των κοινωνικών διακρίσεων.
 Να χρησιμοποιείτε τα θεωρητικά εργαλεία της κοινωνικής ψυχολογίας για να
περιγράψετε φαινόμενα κοινωνικών διακρίσεων.
 Να αναγνωρίζετε τις βασικές διαδικασίες κατασκευής του Άλλου ως απειλής ή ως
υποδεέστερης οντότητας, να τις συνδέετε με ιστορικά παραδείγματα και να διακρίνετε
τη μορφή που παίρνουν καθώς και τις κατευθύνσεις που παίρνουν σήμερα.
 Να έχετε την απαιτούμενη γνώση και αυτοπεποίθηση να παρέμβετε σε περιστάσεις που
αναπτύσσονται λόγοι και πρακτικές ακραίας διάκρισης και αποκλεισμού.

Λέξεις-Κλειδιά

Κοινωνική ταυτότητα



Ενδο-ομαδική εύνοια



Γνωστικές στρεβλώσεις



Στερεότυπα



Αυταρχισμός



Υπακοή στην εξουσία



Υπο-ανθρωποποίηση



Ρητορική μίσους
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Εισαγωγή

Όλο και περισσότερο στο δυτικό κόσμο αναπαράγεται μια ρητορική μίσους ενάντια στο Ισλάμ
και το μουσουλμανικό πληθυσμό. Στην Ελλάδα αυτός ο λόγος συνδέεται με τους πρόσφυγες
και δυσχεραίνει την παροχή ακόμη και των ελάχιστων προϋποθέσεων στήριξης σε
ανθρώπους που βιώνουν το δράμα της κατάρρευσης της ζωής τους και αναζητούν την
ασφάλεια, την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών και τη δυνατότητα να ξαναχτίσουν τη ζωή τους.
Ο φόβος για μετάδοση ασθενειών, η σύνδεση των προσφύγων με την τρομοκρατία και την
απειλή συλλήβδην του δυτικού πολιτισμού, η διατύπωση θεωριών για σχέδιο άλωσης και
αλλοτρίωσης υποτιθέμενων ταυτοτικών χαρακτηριστικών της ενδο-ομάδας βρίσκονται
ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο δημόσιων συζητήσεων και δημιουργούν έναν αντίλογο
στην έκφραση αλληλεγγύης, στοιχείο που εν πολλοίς χαρακτηρίζει την υποδοχή των
προσφύγων στη χώρα μας.
Η παρούσα Ενότητα επιχειρεί να παρουσιάσει πτυχές των κοινωνικών σχέσεων , οι οποίες
φαίνονταν ξεπερασμένες, ότι δεν αφορούσαν τις δυτικές κοινωνίες ή αποτελούσαν κάποιου
είδους εξαίρεση ή περιθωριακά φαινόμενα, αυτές δηλαδή τις σχέσεις της ανοιχτής, ακραίας
προκατάληψης και διάκρισης, προκειμένου να γίνουν αντιληπτές οι διαστάσεις του
προσφυγικού φαινομένου. Αρχικά γίνεται αναφορά σε βασικές θεωρίες για τις ψυχολογικές
και κοινωνικές διεργασίες που διέπουν την κοινωνική ζωή, τη συμμετοχή σε ομάδες, τα
συναισθήματα, τις σκέψεις και τις δράσεις που συνδέονται με αυτή. Επιπλέον γίνεται λόγος για
την κατασκευή αναπαραστάσεων της ετερότητας με όρους επικινδυνότητας και απειλής ως
κομμάτι μιας διαδικασίας κοινωνικού αποκλεισμού συγκεκριμένων μειονοτήτων με απώτερο
στόχο τη δικαιολόγηση αυτού του αποκλεισμού. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συζήτηση
για τη ρητορική μίσους ως εργαλείου μαζικής κοινωνικής επιρροής που χρησιμοποιείται από
συγκεκριμένες ομάδες και διεισδύει στον ευρύτερο πληθυσμό δημιουργώντας κοινωνική
πόλωση, δυσχεραίνοντας την παροχή στήριξης στον προσφυγικό πληθυσμό και
δημιουργώντας συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού.
Στην παρουσίαση αυτή χρησιμοποιούνται βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις της κοινωνικής
ψυχολογίας, οι οποίες εμπλουτίζονται με παραδείγματα από την ελληνική και διεθνή
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1. Εμείς και οι Άλλοι: ένας κεντρικός τρόπος που σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας
και τους άλλους

«Κανένας άνθρωπος δεν είναι μόνος του ένα Νησί ακέραιο και ξεχωριστό»
John Donne, Άγγλος ποιητής (1573-1631)
Η προσωπική και η κοινωνική ταυτότητα

Δραστηριότητα: «Ποιος/ποια είμαι;»
Προσπαθήστε

να

απαντήσετε

στην

ερώτηση

«ποιος/ποια

είμαι».

Χρησιμοποιήστε μια κόλλα χαρτί και αυθόρμητα, χωρίς πολλή σκέψη,
καταγράψτε όλες τις ξεχωριστές περιγραφές που έρχονται στο μυαλό σας
δίχως να τις λογοκρίνετε. Δε χρειάζεται να αφιερώσετε σε αυτή τη
δραστηριότητα περισσότερα από 5 λεπτά.
Είναι πολύ πιθανό σε αυτή τη λίστα να βρεθούν περιγραφές, οι οποίες μπορεί να αφορούν το
επάγγελμα (π.χ. είμαι δικηγόρος, είμαι αγρότισσα, είμαι καθηγήτρια), τις ομάδες στις οποίες
ανήκει κάποιος/α (π.χ. είμαι μέλος της θεατρικής ομάδας, μέλος αθλητικού σωματείου),
δραστηριότητες που αφιερώνετε χρόνο και ενέργεια (τρέχω, παίζω σκάκι), στοιχεία από την
προσωπική ζωή (είμαι παντρεμένος, έχω δύο παιδιά), στοιχεία που αφορούν την
προσωπικότητα (είμαι αυθόρμητη, είμαι εξωστρεφής, είμαι ονειροπόλος), τον τόπο
καταγωγής ή τα μέρη που έχετε βρεθεί (π.χ. είμαι από τη Μυτιλήνη, έχω ταξιδέψει σε όλο τον
κόσμο), μικρά ή μεγάλα επιτεύγματα (π.χ. έχω τρέξει μαραθώνιο, πήρα πτυχίο), φράσεις,
αποφθέγματα, αναφορές σε γεγονότα κ.ά.
Άσχετα από τη σοβαρότητα ή την ελαφρότητα με την οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί η
δραστηριότητα αυτή, μπορεί να διαπιστωθεί μια νοητή ομαδοποίηση των απαντήσεων, σε
αυτές που είναι πιο προσωπικές και μας αφορούν σαν άτομα και σε αυτές που μοιραζόμαστε

τον εαυτό μας κατά μήκος ενός συνεχούς στο ένα άκρο του οποίου βρίσκονται οι πιο
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προσωπικές και στο άλλο οι πιο κοινωνικές αναφορές. Στο ένα άκρο βρίσκονται αυτά τα
χαρακτηριστικά που μας κάνουν μοναδικές/ούς, δηλαδή η προσωπική μας ταυτότητα, και
στο άλλο αυτά που ορίζουν τους άλλους με τους οποίους μοιραζόμαστε παρόμοια
χαρακτηριστικά, δηλαδή η κοινωνική ταυτότητα. Βλέπουμε τους εαυτούς μας ως άτομα αλλά
και ως μέλη ομάδων.
Επιπλέον, σε καθένα από τα σημεία του συνεχούς που τοποθετούμε τον εαυτό μας
περιλαμβάνονται ή αποκλείονται άλλοι άνθρωποι που δεν ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες.
Θα μπορούσε να ειπωθεί πολύ σχηματικά πως το ένα άκρο αποτελεί τις αυστηρά ατομικές
ιδιότητες, ενώ το άλλο μπορεί να είναι τόσο ευρύ, ώστε να περιλαμβάνει όλα τα ανθρώπινα
όντα (είμαι άνθρωπος) ή και όλα τα έμβια όντα (είμαι ένα έμβιο ον). Ανάλογα με το πού
τοποθετούμε κάθε φορά τον εαυτό μας, ποια ταυτότητα επικαλούμαστε, αλλάζουν και
αυτοί/ές που θεωρούμε πως μοιραζόμαστε κάτι κοινό. Το περιεχόμενο μιας ταυτότητας ορίζει
συγχρόνως αυτούς και αυτές που περιλαμβάνονται σε αυτή και, κυρίως, αυτούς και αυτές
που αποκλείονται.

Εικόνα 1. Ένα παράδειγμα κατηγοριοποίησης που ορίζει ένα «Εμείς» και αυτούς/ές που
περιλαμβάνονται σε αυτό.

Ακόμη όμως και αυτά που θεωρούμε προσωπικά χαρακτηριστικά ή ατομικές ιδιότητες

που έζησε όλη του τη ζωή σε ένα μέρος είναι πιθανό να αξιολογεί θετικά, να αποδίδει στον
εαυτό του και να θεωρεί πολύ προσωπικά χαρακτηριστικά τη σταθερότητα, τη δυσανεξία στο
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νέο ή το διαφορετικό, ενώ ένα άτομο που άλλαξε είτε αναγκαστικά είτε από επιλογή πολλούς
τόπους κατοικίας μπορεί να αποδίδει στον εαυτό του και να θεωρεί πολύ προσωπικά και
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά το ενδιαφέρον για το διαφορετικό, την ικανότητα προσαρμογής, την
ικανότητα να αντεπεξέρχεται σε δυσκολίες. Και στις δύο περιπτώσεις τα χαρακτηριστικά που
επιλέγουμε για να περιγράψουμε τον εαυτό μας ως μονάδα είναι μέρος και έχει νόημα ως
κομμάτι της κίνησής μας με άλλους ανθρώπους, ως κομμάτι μιας ομάδας.
Η λίστα με τις περιγραφές του εαυτού μας μπορεί να είναι ανεξάντλητη. Παρ’ όλα αυτά δεν
είναι όλες αυτές οι περιγραφές παρούσες σε κάθε στιγμή. Τείνουμε να σκεφτόμαστε τον εαυτό
μας με όρους προσωπικούς στις ιδιωτικές στιγμές και με όρους κοινωνικούς, όταν οι
διαφορετικές ομάδες στις οποίες αναφέρεται η ταυτότητά μας είναι παρούσες, είτε γιατί
συμμετέχουμε σε διαδικασίες που την αφορούν είτε γιατί αναφέρεται με κάποιον τρόπο στο
πλαίσιο που βρισκόμαστε. Στο χώρο εργασίας μας ή όταν συζητάμε για τη δουλειά μας, η
επαγγελματική μας ταυτότητα είναι παρούσα. Όταν συζητάμε για την πολιτική κατάσταση στη
χώρα, η πολιτική μας ταυτότητα είναι παρούσα. Όταν συζητάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και
τις αποφάσεις που λαμβάνονται εκεί, πολιτικές, ταξικές ή εθνικές ταυτότητες, μεταξύ άλλων,
μπορεί να είναι παρούσες.
Στις διαφορετικές συνθήκες εντός των οποίων αναδύεται μια ταυτότητα αποκαλύπτεται ένα
δίπολο της μορφής «Εμείς και οι Άλλοι». Στο πλαίσιο μιας συζήτησης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση μπορεί να είμαστε εμείς οι Έλληνες/ίδες από τη μια και οι ισχυροί ξένοι από την άλλη,
ντόπιοι και πρόσφυγες απέναντι στο οικονομικό σύστημα και τους μηχανισμούς κυριαρχίας
του, μπορεί να είμαστε οι υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απέναντι στους
οπαδούς του συντηρητισμού, των τειχών και των δικαιωμάτων για τους λίγους.
Όλοι οι τρόποι αυτοκατηγοριοποίησης περιλαμβάνουν έναν Άλλο, το σύνολο δηλαδή αυτών
που δεν είμαστε. Αυτή είναι μια διαδικασία δυναμική, εφ’ όσον οι κοινωνικές κατηγορίες είναι
αυθαίρετες, αποτελούν δηλαδή κοινωνικές συμβάσεις, δεν έχουν κάποια φυσική υπόσταση
(σε επόμενη ενότητα θα δούμε τι σημαίνει να δίνουμε τέτοιο νόημα σε κοινωνικές κατηγορίες).
Δηλαδή, ακόμη και αν μια κατηγορία φαίνεται φυσική και δεδομένη, αυτή είναι αποτέλεσμα
μιας ιστορικής, κοινωνικής και πολιτικής διαδικασίας με την οποία αποκτά νόημα το να
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ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες. Με άλλα λόγια, τόσο η σημαντικότητα των κοινωνικών
κατηγοριών όσο και το περιεχόμενό τους είναι στοιχεία ασταθή, εύκαμπτα και μάλλον ρευστά.
Μπορείτε σε αυτό το σημείο να σκεφθείτε διαφορετικές συνθήκες που, στην πρώτη περίπτωση,
με κάποιους ανθρώπους ανήκετε σε ένα ενιαίο Εμείς και, στη δεύτερη, άλλες που οι ίδιοι
άνθρωποι γίνονται Άλλοι, επειδή εκείνη τη στιγμή είναι παρών ένας άλλος τρόπος που
αντιλαμβάνεστε τον εαυτό σας. Και το αντίστροφο.
Μπορείτε επίσης να σκεφθείτε διαφορετικές συνθήκες όπου βλέπετε διαφορετικές ομάδες και
άλλες όπου αυτές οι διαφοροποιήσεις δεν έχουν καθόλου σημασία ή αυτό που βλέπετε είναι
μια ενιαία κατηγορία.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις της διάκρισης
Δραστηριότητα: «Διανομή πόρων»
Φανταστείτε πως σας έχει ανατεθεί να μοιράσετε χρήματα σε δύο
ανθρώπους. Γι’ αυτούς/ές γνωρίζετε μόνο ότι ανήκουν είτε στην Κόκκινη
ομάδα στην οποία ανήκετε και εσείς είτε στην Κίτρινη, μια άλλη ομάδα. Για τη
διανομή θα πρέπει να διαλέξετε ένα ζεύγος αριθμών από τον παρακάτω
πίνακα. Για παράδειγμα, το ζεύγος 1 δίνει 11 ευρώ στο άτομο από την Κόκκινη
ομάδα και 5 ευρώ στο άτομο από την Κίτρινη ομάδα, το ζεύγος 8 δίνει 18 ευρώ
στο άτομο από την Κόκκινη ομάδα και 19 ευρώ στο άτομο από την Κίτρινη
ομάδα.

Ζεύγη

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

Κόκκινη 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Κίτρινη

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Μπορείτε να ζητήσετε από τουλάχιστον 10 άτομα που γνωρίζετε να κάνουν το ίδιο και να
ομάδα. Καλείσαι να μοιράσεις χρηματικά ποσά σε ένα άτομο από την Κόκκινη ομάδα και ένα
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Τα ποσά έρχονται πάντα ως ζεύγη, όπου το ένα αντιστοιχεί στο άτομο της Κόκκινης ομάδας
και το άλλο στο άτομο της Κίτρινης ομάδας».
Ποια ήταν η δική σας επιλογή; Τι επέλεξαν οι άλλοι/ες; Θα ήταν διαφορετικά τα αποτελέσματα,
αν οι ομάδες δεν ορίζονταν τυχαία με χρώματα αλλά ήταν σημαντικές ομάδες στις οποίες
ανήκετε και έχουν νόημα για εσάς και ομάδες με τις οποίες η ομάδα σας έχει κάποια
αντιπαλότητα;

Εικόνα 2. Μέλη της Κόκκινης και τη Κίτρινης ομάδας σε αντιπαράθεση.

Η δραστηριότητα που πραγματοποιήσατε αποτελεί ένα από τα πιο κλασικά πειράματα στο
χώρο της κοινωνικής ψυχολογίας, το πείραμα των ελάχιστων ομάδων (Tajfel, Flament, Billig &
Bundy, 1971). Στόχος του πειράματος ήταν να εξεταστούν οι ελάχιστες προϋποθέσεις που
είναι αναγκαίες για την εμφάνιση διάκρισης και ανταγωνισμού ανάμεσα σε δύο ομάδες.
με βάση τις αισθητικές προτιμήσεις που είχαν εκφράσει για τα έργα δύο ζωγράφων: του Klee

9
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σε κάποιο χρηματικό ποσό– σε ζεύγη άλλων συμμετεχόντων και συμμετεχουσών. Το ένα μέλος
του ζεύγους ανήκε στην ίδια ομάδα με τον/την συμμετέχοντα/ουσα και το άλλο στην άλλη
ομάδα. Δεν έδινε ποτέ βαθμούς στον εαυτό του για να αποφευχθεί το προσωπικό κίνητρο
στον τρόπο βαθμολόγησης.
Τα ζεύγη είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιπροσωπεύουν κάποιες βασικές
στρατηγικές.
Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η δικαιοσύνη (το ζεύγος 7 στο δικό μας πίνακα, που μοιράζεται
το ίδιο ποσό στα δύο άτομα), το μέγιστο κοινό κέρδος (το ζεύγος 13, που αντιστοιχεί στην
απόσπαση του μέγιστου χρηματικού ποσού άσχετα με το πώς μοιράζεται ανάμεσα στα δύο
άτομα), το μέγιστο κέρδος για το άτομο που ανήκει στη δική μας ομάδα άσχετα με αυτό που
παίρνει το άτομο που ανήκει στην άλλη ομάδα (το ζεύγος 13) και η μέγιστη διαφορά ανάμεσα
στα ποσά που μοιράζονται στα δύο άτομα, έτσι που το άτομο που ανήκει στη δική μας ομάδα
να παίρνει περισσότερα από το άτομο που ανήκει στην άλλη ομάδα – άσχετα αν το άτομο της
δικής μας ομάδας θα μπορούσε με μια άλλη επιλογή να πάρει περισσότερα ή να αποσπαστεί
μεγαλύτερο χρηματικό ποσό και για τα δύο άτομα (το ζεύγος 1 στο δικό μας πίνακα).
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την τάση να διαλέγουν ζεύγη
αριθμών κατά τρόπο που έδινε περισσότερους βαθμούς στα μέλη της ομάδας στην οποία
ανήκαν από ό,τι στα μέλη της άλλης ομάδας. Το φαινόμενο αυτό ονομάστηκε ενδο-ομαδική
εύνοια. Επιπλέον, η εύνοια των «δικών μας» αποδείχθηκε μη επαρκής ως στρατηγική, αν
υποθέσουμε πως ο στόχος ήταν η απόσπαση του μέγιστου ποσού από τη διαδικασία. Οι
συμμετέχοντες/ουσες είχαν την τάση να κάνουν επιλογές ζευγών που ναι μεν έδιναν
περισσότερα στο μέλος της ίδιας με εκείνους/ες ομάδα, αλλά συγχρόνως έδιναν τα λιγότερα
στα μέλη της άλλης ομάδας, άσχετα αν αυτό σήμαινε πως τελικά θα διέθεταν συνολικά ένα
μικρότερο τελικό ποσό που θα μπορούσαν να αποσπάσουν από τους ερευνητές!
Το πείραμα των ελάχιστων ομάδων δείχνει πόσο εδραιωμένη είναι μια διαδικασία να
μεταφέρονται προνόμια και να ευνοούνται «οι δικοί μας» έναντι άλλων. Συγχρόνως δείχνει πως
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πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει και άλλους/ες.

10

μια τέτοια στρατηγική μπορεί να μας εμποδίζει να δούμε τα οφέλη σε ένα συνολικότερο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Όψεις του προσφυγικού φαινομένου
ProjectPRESS

Εδώ μπορούμε να σκεφτούμε τι σημαίνουν αυτά τα αποτελέσματα για την
κοινωνική ζωή. Ας σκεφτούμε τις διάφορες τοποθετήσεις μας πάνω σε αυτό το
συνεχές και τους άλλους που περιλαμβάνονται και αποκλείονται κάθε φορά. Ας
σκεφτούμε τους εαυτούς μας σε καταστάσεις που βρεθήκαμε να προσφέρουμε
κάτι απλόχερα σε έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζαμε. Ας σκεφτούμε τους εαυτούς
μας σε καταστάσεις που μας ζητήθηκε να προσφέρουμε κάτι σε κάποιον
άνθρωπο, αλλά δεν το κάναμε, ενώ θα μπορούσαμε. Έπαιξε κάποιο ρόλο σε αυτό
η ομάδα στην οποία ανήκε αυτός ο άνθρωπος;
Με βάση αυτά που συζητήθηκαν πιο πριν, το να αναγνωρίζουμε κάποιον άνθρωπο ως μέλος
της ομάδας μας, ως δικό μας άνθρωπο, μας βάζει σε μια διαδικασία να επιδείξουμε ένα εύρος
συναισθημάτων και πράξεων αλληλεγγύης. Δε συμβαίνει όμως το ίδιο με όλους τους
ανθρώπους, πόσο μάλλον όταν δεν τους αναγνωρίζουμε ως δικούς μας. Και εδώ μπορούμε
να διαπιστώσουμε το παράδοξο της κοινωνικής ζωής. Η διαδικασία που συγκροτεί
κοινωνίες, κάνοντας ανθρώπους που δε γνωρίζονται μεταξύ τους να αλληλεπιδρούν και να
αναπτύσσουν σχέσεις σαν να γνωρίζονται, είναι η ίδια που διαχωρίζει ανθρώπους και
δημιουργεί διακρίσεις!
Σε αυτή την ενότητα περιγράφηκαν διαδικασίες που είναι κεντρικές στον τρόπο με τον οποίο
αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και, ως συνέπεια αυτού, διαστάσεις της κοινωνικής ζωής. Η
συμμετοχή μας σε ομάδες είναι σημαντική, αφού από εκεί αντλούμε νόημα γι’ αυτό που
είμαστε και ορίζουμε κάθε φορά τους άλλους που δεν είμαστε. Επιπλέον, αυτή η απλή διάκριση
σε Εμείς και οι Άλλοι βρίσκεται στη βάση της δημιουργίας μορφών διάκρισης ανάμεσα σε
κοινωνικές ομάδες, ανάμεσα σε αυτούς που αναγνωρίζουμε ως δικούς μας και αυτούς που
αναγνωρίζουμε ως άλλους. Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως ο διαχωρισμός σε ομάδες είναι
αυθαίρετος, δεν προκύπτει δηλαδή ως συνέπεια κάποιων φυσικών χαρακτηριστικών.
Αντίθετα, μέσα από ιστορικές, κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες κάποια χαρακτηριστικά
καταλήγουν να γίνονται αντιληπτά ως φυσικά και να υπονοούν πως από αυτά προκύπτουν
διάφορες ιδιότητες. Αυτό που κάνει τις ταυτότητες (ατομικές και κοινωνικές) πραγματικές
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2. Τι συμβαίνει όταν σκεφτόμαστε ως μέλη ομάδων

Η κοινωνική σύγκριση
Ο διαχωρισμός ανάμεσα σε «Εμείς και οι Άλλοι» υπονοεί μια λανθάνουσα σύγκριση. Η
κοινωνική σύγκριση (βλ. Χρυσοχόου και Παπαστάμου, 2006 για μια συζήτηση της
διαδικασίας) αποτελεί μια αναπόφευκτη συνιστώσα στην κοινωνική ζωή. Ακόμη και αν δεν το
γνωρίζουμε, ο τρόπος που τοποθετούμαστε πάνω σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν
την ομάδα μας ή άλλες ομάδες αποκαλύπτει τη λανθάνουσα μορφή αυτής της σύγκρισης.
Αυτή η σύγκριση δεν υπονοεί κάποιο πρόβλημα, όπως θα μπορούσε να ειπωθεί στην
καθομιλούμενη με υποτιμητικό τρόπο πως ο τάδε είναι ανταγωνιστικός, διαρκώς συγκρίνει τον
εαυτό του με τους άλλους ή όπως ίσως διαβάζαμε σε μια λίστα με οδηγίες για να νιώσουμε
καλύτερα για τον εαυτό μας, να σταματήσουμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με άλλους και
να νιώθουμε καλά γι’ αυτό που είμαστε. Παρ’ όλο που τα παραπάνω παραδείγματα έχουν
κάποιο νόημα, αυτό που πρέπει να τονιστεί εδώ είναι πως η κοινωνική σύγκριση αποτελεί μια
βασική κοινωνική διεργασία, η οποία εξυπηρετεί λειτουργίες επιβίωσης για τους ανθρώπους
στο πλαίσιο της ομαδικής ζωής.

Στο σημείο αυτό μπορείτε για λίγα λεπτά να σκεφθείτε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτή η
σύγκριση. Υπάρχουν περιπτώσεις που η σύγκριση αυτή γίνεται πιο έντονη; Ποιο είναι το
αποτέλεσμά της; Ικανοποιεί κάποιες ανάγκες;

Στην ουσία, η διαδικασία της σύγκρισης δείχνει πως αναγνωρίζουμε ότι η συνύπαρξή μας με
άλλους ανθρώπους απαιτεί την αναγνώριση ενός πλαισίου μέσα στο οποίο σκεφτόμαστε,
δρούμε και αλληλεπιδρούμε με άλλους ανθρώπους. Συγκρινόμαστε με άλλους για να
γνωρίσουμε τους κανόνες της κοινωνικής ζωής. Οι άλλοι αποτελούν πηγή πληροφόρησης
σε σχέση με το τι ισχύει.
Επιπλέον, συγκρινόμαστε με τους άλλους, επειδή επιθυμούμε να αξιολογούμε τις απόψεις και

αποτελεί μια διαδικασία που επιβεβαιώνει πως είμαστε κοινωνικά όντα, πως ζούμε δηλαδή μαζί
με άλλους/ες και πως αυτό καθορίζει και δίνει συγκεκριμένο περιεχόμενο στο ποιοι/ες είμαστε.
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Ας μεταφέρουμε τώρα τη διαδικασία της κοινωνικής σύγκρισης στο επίπεδο των ομάδων. Ας
αναρωτηθούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα της σύγκρισης της ομάδας μας με μια άλλη ομάδα.
Γιατί έχει νόημα να πούμε πως Εμείς είμαστε καλύτεροι/ες από τους/τις Άλλους/ες, να
εκφράσουμε δηλαδή εύνοια προς τα μέλη της ομάδας μας; Επιπλέον, υπάρχουν όρια σε αυτή
τη σύγκριση; Μπορούμε να είμαστε καλύτεροι/ες από όλους;

Ίσως ανάμεσα σε αυτά που σκεφτήκαμε να είναι η ανάγκη να έχουμε μια θετική εικόνα για την
ομάδα στην οποία ανήκουμε. Θέλουμε να αξιολογούμαστε θετικά, θέλουμε οι ομάδες στις
οποίες ανήκουμε να αξιολογούνται θετικά, να είναι οι καλύτερες.

Εικόνα 3. Κάποιες φορές η κοινωνική σύγκριση είναι σκληρή.
Όπως και η πραγματικότητα που ζούμε.

Παρ’ όλα αυτά το αποτέλεσμα της σύγκρισης μπορεί να είναι αρνητικό. Πιθανότατα, αν ήταν
στο χέρι μας θα κάναμε συγκρίσεις που θα μας εξασφαλίσουν μια θετική αυτοεικόνα, μια
θετική αντίληψη γι’ αυτό που είμαστε, για τη θέση που έχουμε ως άτομα και ως μέλη μιας
ομάδας. Είναι όμως αυτό δυνατό; Γιατί δεν το κάνουμε;

άλλες ομάδες, είναι δύσκολο να πιστεύουμε πως η ομάδα μας είναι η καλύτερη. Σε κάθε
πλαίσιο υπάρχουν αναγνωρισμένα κριτήρια, τα οποία αποτελούν μια σύμβαση βάσει της
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οποίας άτομα και ομάδες ιεραρχούνται άσχετα με το τι πιστεύει μεμονωμένα ένα άτομο ή μια
ομάδα για αυτά. Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως, όπως και οι κοινωνικές κατηγορίες, έτσι και τα
κριτήρια αξιολόγησης δεν έχουν φυσική βάση αλλά αποτελούν συμβάσεις πίσω από τις
οποίες κρύβεται μια ιστορία ανταγωνισμών, συγκρούσεων, πολιτικών.
Επειδή εντός του κοινωνικού πλαισίου δεν έχουν πρόσβαση όλες οι ομάδες σε ίδια προνόμια,
οικονομικούς πόρους, κύρος, δυνατότητα επιρροής, οι σχέσεις δηλαδή ανάμεσα στις
κοινωνικές ομάδες που συγκροτούν μια κοινωνία είναι ασύμμετρες, τα μέλη των ομάδων που
κατέχουν χαμηλότερη θέση έχουν λιγότερες πιθανότητες να εξασφαλίσουν θετική κοινωνική
ταυτότητα. Είναι πολύ πιθανό να νιώσουν πως η υπόληψή τους ως μελών των ομάδων στις
οποίες ανήκουν απειλείται και είναι πολύ πιθανό να προσπαθήσουν να την αποκαταστήσουν
με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι η επιλογή να συγκρίνουν την ομάδα τους με
άλλες που βρίσκονται σε λιγότερο ευνοϊκή θέση από τους/τις ίδιους/ες, ώστε το αποτέλεσμα
της σύγκρισης να ευνοεί τη δική τους ομάδα. Οι κοινωνικές μας ταυτότητες είναι σημαντικές.
Αυτό γίνεται εμφανές από τον τρόπο που αντιδρούν άνθρωποι που ανήκουν σε κοινωνικά
υποτιμημένες ομάδες.
Δραστηριότητα
Στο σημείο αυτό μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα από τη μελέτη σας και να
σκεφθείτε παραδείγματα ανθρώπων από τον περίγυρό σας που φέρουν μια
τέτοια ταυτότητα. Τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητά τους; Πώς αυτό
επηρεάζει τις σχέσεις τους με τους άλλους; Πως σκέφτεστε εσείς γι’ αυτούς;
Μπορείτε να σκεφθείτε τον εαυτό σας σε μια κατάσταση όπου φέρετε μια
αρνητική κοινωνική ταυτότητα;
Πολλοί/ές Έλληνες και Ελληνίδες που έχουν μεταναστεύσει σε άλλες χώρες για την αναζήτηση
μιας καλύτερης ζωής βιώνουν μια αρνητική κοινωνική ταυτότητα λόγω των αρνητικών
στερεοτύπων που τους αποδίδονται σε σχέση με την οικονομική κατάσταση της χώρας:
τεμπέληδες, ανεύθυνοι είναι κάποια από αυτά. Τέτοια στερεότυπα διατυπώνονται με ακραίο
τρόπο από ανώτερα πολιτικά στελέχη. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι δηλώσεις του

συστηματικά κοινωνικές ομάδες. Σε επόμενη ενότητα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πώς
διαμορφώνεται το περιεχόμενο των στερεοτύπων.
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Μέλη υποτιμημένων ομάδων μπορεί να παρουσιάζουν κοινωνικό άγχος, αυξημένες
πιθανότητες εμφάνισης ψυχικών διαταραχών και μπορεί να επιλέγουν την κοινωνική
απομόνωση. Άνθρωποι που φέρουν μια αρνητική κοινωνική ταυτότητα αποφεύγουν αυτές
τις κοινωνικές δραστηριότητες που θα τους/τις εκθέσουν στα εξονυχιστικά βλέμματα των
άλλων. Το τίμημα μιας διαδικασίας σύγκρισης που μας τοποθετεί σε μια μη ευνοϊκή και
υποτιμητική θέση είναι δυσβάστακτο. Θα μπορούσε να ειπωθεί πως το να θεωρούμε
άλλους/ες χειρότερους/ες από εμάς ως ομάδα, απλώς επειδή ανήκουν σε άλλες ομάδες,
εμφανίζεται ως παράπλευρη απώλεια για την εξασφάλιση της ψυχικής μας υγείας. Εδώ
ακριβώς έγκειται και η απαρχή της διάκρισης, της προκατάληψης και του αποκλεισμού
άλλων ομάδων.
Οι παραπάνω σκέψεις και παρατηρήσεις βασίζονται στη Θεωρία της Κοινωνικής Ταυτότητας
(Brown, 2000· Tajfel και Turner, 1979), που περιγράφει ακριβώς αυτές τις διαδικασίες σύγκρισης
στο επίπεδο των ομάδων και εστιάζει ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου η ανάγκη για θετική
εικόνα για την ομάδα που ανήκει κάποιος/α συνδέεται με τη διάκριση, την προκατάληψη και

σελίδα

15

τον αποκλεισμό μιας άλλης κοινωνικής ομάδας.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Όψεις του προσφυγικού φαινομένου
ProjectPRESS

3. Στρεβλώσεις στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον Άλλο

Η απατηλή συνάφεια

Πριν κάποιο καιρό τα ΜΜΕ και το δημόσιο λόγο απασχόλησε ένα περιστατικό που συνέβη σε
έναν προσφυγικό καταυλισμό, μια απόπειρα βιασμού ανήλικου κοριτσιού. Η παρουσίαση του
«συμβάντος» έφτανε να συνδέει όλους τους πρόσφυγες με βίαια και ανεξέλεγκτα ένστικτα. Στην
πραγματικότητα επρόκειτο για μια παρεξήγηση. Καμία απόπειρα βιασμού δε συνέβη. Παρ’
όλο που έγινε αυτό το ξεκαθάρισμα με τον πιο εμφατικό τρόπο από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη,
η σύνδεση κάποιων προσφύγων με το βιασμό ανήλικων κοριτσιών παρέμενε ενεργή στην
κοινή συζήτηση. Το περιστατικό αναδεικνύει μια διαδικασία που συμβαίνει, όταν συζητάμε και
προσπαθούμε να εξαγάγουμε συμπεράσματα για μειονότητες. Πρόκειται για αυτό που θα
ονομάζαμε απατηλή συνάφεια.
Οι Hamilton & Gifford (1976) ήθελαν να δουν αν η σύνδεση (με την έννοια της απλής
συνύπαρξης) μιας ομάδας που ξεχωρίζει με κάποιο τρόπο (π.χ. μιας μειονότητας) με κάποιες
διακριτές συμπεριφορές (π.χ. ανεπιθύμητες συμπεριφορές) θα ωθήσει ένα άτομο να κάνει μια
σύνδεση ανάμεσα στα δύο που στην πραγματικότητα δεν έχει καμία βάση, είναι δηλαδή
απατηλή. Οδηγεί δηλαδή στην ταύτιση των μελών μιας μειονότητας με μια ανεπιθύμητη
συμπεριφορά.
Η διαδικασία του πειράματος ήταν απλή. Έδωσαν στους/στις συμμετέχοντες/ουσες 39
προτάσεις, καθεμία από τις οποίες περιέγραφε ένα υποθετικό άτομο που απλώς ανήκε είτε
στην ομάδα Α είτε στην ομάδα Β. Οι περιγραφές αφορούσαν είτε θετικές συμπεριφορές (27
προτάσεις) είτε αρνητικές (12 προτάσεις). Η ομάδα Α αποτελούνταν από 26 άτομα (η
πλειοψηφική ομάδα) και η ομάδα Β είχε το μισό αριθμό μελών, δηλαδή 13 (η μειονότητα). Τα
μέλη των δύο ομάδων περιγράφονταν με το ίδιο ποσοστό θετικών (69% των περιγραφών)
και αρνητικών συμπεριφορών (31% των περιγραφών). Συγκεκριμένα, για την ομάδα Α, 18
περιγράφονταν με θετικές συμπεριφορές και 4 με αρνητικές. Επιπλέον, τα μέλη της ομάδας Β
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μπορούμε να βγάλουμε κανένα συμπέρασμα όσον αφορά την πιθανότητα εμφάνισης μιας
συμπεριφοράς θετικής ή αρνητικής σε ένα μέλος της ομάδας Α ή της ομάδας Β.
Στο τέλος της έρευνας οι ερευνητές ζήτησαν από τα άτομα να θυμηθούν σε ποια ομάδα ανήκε
το άτομο που είχε περιγραφεί με καθεμιά από τις 39 προτάσεις, αν δηλαδή ανήκε στην ομάδα
Α ή στην ομάδα Β.
Βρέθηκε πως οι συμμετέχοντες/ουσες απέδωσαν περίπου σωστά τις θετικές συμπεριφορές
στις αντίστοιχες ομάδες (δηλαδή το 65% στην ομάδα Α και το 35% στην ομάδα Β). Αντίθετα,
υπερεκτίμησαν τις αρνητικές συμπεριφορές για την ομάδα Β (απέδωσαν 52% των αρνητικών
συμπεριφορών στην ομάδα Β έναντι του ορθού 33%). Αντίστοιχα, υποεκτίμησαν τις αρνητικές
συμπεριφορές για την ομάδα Α (48% έναντι του ορθού 67%).

Σύνολο
προτάσεων

Προτάσεις
θετικού
περιεχομένου
(π.χ. «ο Κ.
πρόσφερε
βοήθεια», «ο Π. τα
πήγε καλά στις
εξετάσεις» κτλ.)

39

27
(69% του
συνόλου των
προτάσεων)

Απόδοση
προτάσεων
θετικού
περιεχομένου
(ποσοστό
που
αποδόθηκε
αντί του
αναμενόμενου
βάσει της
αναλογίας)

Προτάσεις
αρνητικού
περιεχομένου
(π.χ. «ο Χ. έβαλε
τις φωνές σε ένα
παιδί», «ο Τ.
κλότσησε ένα
σκύλο» κτλ.)

Απόδοση
προτάσεων
αρνητικού
περιεχομένου
(ποσοστό που
αποδόθηκε αντί
του
αναμενόμενου
βάσει της
αναλογίας)

12
(31% του
συνόλου των
προτάσεων)

Ομάδα Α
(26 μέλη)

18

65%
(αντί 69%)

8

35%
(αντί 31%)

Ομάδα Β
(13 μέλη)

9

48%
(αντί 69%)

4

52%
(αντί 31%)

Φαίνεται πως, όταν δημιουργούμε εντυπώσεις για άλλους ανθρώπους, δε χρησιμοποιούμε
μαθηματικούς τύπους, ποσοστά και αναλογίες για να συνδέσουμε ανθρώπους και
συμπεριφορές και ότι η πληροφορία ότι κάποιος/α ανήκει σε μια πλειοψηφία ή μια μειοψηφία
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Εικόνα 4. Όταν δύο σπάνια γεγονότα συμβαίνουν ταυτόχρονα: μια ισχυρή σχέση εγκαθιδρύεται

Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι ερευνητές ήταν πως έχουμε την τάση να θεωρούμε
ότι όταν ένα αρνητικό χαρακτηριστικό εμφανίζεται στο μέλος μιας μειονότητας, υπάρχουν
πολύ μεγάλες πιθανότητες όλα ή τα περισσότερα μέλη της ομάδας να φέρουν αυτό το
χαρακτηριστικό.

Σκεφθείτε καταστάσεις από την καθημερινή ζωή που θα μπορούσαν να ερμηνευτούν από τα
παραπάνω. Σκεφθείτε τις περιπτώσεις που μια αρνητική συμπεριφορά που αφορά μια
μειονότητα αποδίδεται αυτόματα σε όλα τα μέλη της. Η διασπορά ψευδών ειδήσεων αποτελεί
ένα φαινόμενο ιδιαίτερα διαδεδομένο. Ας αναρωτηθούμε σε αυτό το σημείο γιατί γεγονότα
που συνδέουν μια μειονότητα με μια αρνητική περιγραφή έχουν τη δυνατότητα να διαδίδονται
και να εκλαμβάνονται ως πραγματικά. Αντίστοιχα, γεγονότα που αφορούν θετικές
συμπεριφορές αποσιωπούνται ή δεν έχουν την τύχη τέτοιας διάδοσης.

Το θεμελιώδες σφάλμα απόδοσης

Όσον αφορά τις αρνητικές συμπεριφορές, υπάρχει η τάση να τις αποδίδουμε σε εξωτερικά

χαρακτηριστικό αμετάβλητο, όταν αυτή πραγματοποιείται από κάποιον/α που δεν
αναγνωρίζουμε ως μέλος της ομάδας που ανήκουμε («φταίει ο χαρακτήρας του»). Αυτή η

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

σελίδα

(«φταίει η κακιά στιγμή»), ενώ τείνουμε να τα αποδίδουμε σε εσωτερικά αίτια, σε κάποιο

18

αίτια, όταν πρόκειται για ανθρώπους που αναγνωρίζουμε ως μέλη της δικής μας ομάδας

Όψεις του προσφυγικού φαινομένου
ProjectPRESS

τάση έχει να κάνει τόσο με τις συμπεριφορές που αφορούν εμάς έναντι άλλων (π.χ. η δική μας
αποτυχία σε μια εξέταση είναι πιθανό να οφείλεται σε έναν παράγοντα έξω από μας ή που δεν
μπορούσαμε να προβλέψουμε, όπως, π.χ., κακή προετοιμασία, αδιαθεσία, ενώ για τους
άλλους η αποτυχία ήταν περίπου προδιαγεγραμμένη, π.χ. είναι ανίκανος/η), όσο και με τις
συμπεριφορές που αφορούν άτομα που αναγνωρίζουμε ως μέλη της ομάδας στην οποία
ανήκουμε σε σχέση με άλλους/ες εκτός αυτών. Αυτές οι τάσεις έχουν διαπιστωθεί σε πολλές
έρευνες και συζητιούνται ως γνωστικά σφάλματα στη χρήση των κοινωνικών πληροφοριών
(Ross, 1977).

Έχοντας αυτές τις διαδικασίες στο νου μας, ας σκεφτούμε διάφορες αποδόσεις αιτιών, κυρίως
αρνητικών συμπεριφορών, όταν αυτές συνδέονται με μειονότητες και όταν συνδέονται με
άτομα που αναγνωρίζουμε ως μέλη της δικής μας ομάδας.

Σκεφθείτε πώς παρουσιάζονται τα φαινόμενα της βίας κατά των γυναικών, όταν αυτά
αφορούν ένα περιστατικό που συνέβη στη μακρινή Ινδία (οι δράστες είναι από τη φύση τους
μισογύνηδες, δε σέβονται τις γυναίκες, τις θεωρούν κατώτερες) και όταν αφορούν ένα
περιστατικό στη χώρα μας (οι δράστες είναι πολύ πιθανό να προκλήθηκαν από το θύμα που
ξαφνικά γίνεται θύτης, όλοι έπεσαν από τα σύννεφα, δεν είναι τέτοιο παιδί, εκείνη τον
προκάλεσε κτλ.).
Σκεφτείτε πώς παρουσιάζονται εγκληματικές ενέργειες όταν συμβαίνουν από μέλη μειονοτήτων
και πώς όταν διαπράττονται από μέλη της δικής μας ομάδας. Είναι πολύ πιθανό να δούμε
στην πρώτη περίπτωση οργανωμένο σχέδιο και να αποδώσουμε ανάλογα χαρακτηριστικά σε
όλη τη μειονότητα, ενώ, όταν πρόκειται για μέλος της δικής μας ομάδας, η περίπτωση
εξατομικεύεται (μεμονωμένο περιστατικό) και οι αναφορές είναι πιθανό να έχουν να κάνουν με
τις ψυχικές αδυναμίες του δράστη.
Η απατηλή συνάφεια και το θεμελιώδες σφάλμα απόδοσης είναι μόνο δύο από τα σφάλματα
που είναι πολύ πιθανό να κάνουμε όταν σκεφτόμαστε με τους όρους της ομάδας στην οποία
ανήκουμε. Γνωρίζοντας πως αυτό συμβαίνει, προσπαθήστε να καταγράψετε διάφορες
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Στην υποενότητα αυτή είδαμε σημαντικές διαδικασίες που συνδέονται με τη συμμετοχή μας σε
ομάδες. Η διαδικασία της κοινωνικής σύγκρισης ενεργοποιείται για να μας εξασφαλίσει μια
θετική κοινωνική ταυτότητα και επιλέγουμε να συγκριθούμε με ομάδες που θα μας
εξασφαλίσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η ανάγκη ικανοποίησης αυτού του κοινωνικού
κινήτρου βρίσκεται στη βάση της υποτίμησης άλλων. Συγχρόνως, η κοινωνική μας σκέψη
όσον αφορά τους άλλους είναι κάθε άλλο παρά αντικειμενική, κυρίως ως προς τα αρνητικά
χαρακτηριστικά που έχουμε την τάση να αποδίδουμε με γενναιοδωρία σε άλλες ομάδες,
ιδιαίτερα όταν αυτές έχουν στοιχεία μειονότητας. Επιπλέον, τα κριτήρια αξιολόγησης των
πράξεων της ομάδας μας χρησιμοποιούνται συστηματικά με τρόπο ώστε να την ευνοούν, ενώ
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4. Ο κοινωνικός χάρτης: πώς βλέπουμε τον κόσμο

Το περιεχόμενο των στερεοτύπων

Δραστηριότητα: «Ο Κοινωνικός Χάρτης»
Σε μια κόλλα χαρτί σχεδιάστε δύο κάθετους άξονες. Ο ένας αντιστοιχεί στην
ικανότητα. Το ένα του άκρο τη σηματοδοτεί σε ανώτερο βαθμό και το άλλο
δηλώνει την απουσία της. Ο άλλος άξονας αντιστοιχεί στη συμπάθεια. Το ένα
του άκρο δηλώνει την απόλυτη συμπάθεια, ενώ το άλλο την απουσία της. Οι
άξονες χωρίζουν το χώρο σε τέσσερα μέρη. Καθένα από αυτά αποτελεί
συνδυασμό των χαρακτηριστικών αυτών. Το ένα δηλαδή δηλώνει υψηλή
συμπάθεια και χαμηλή ικανότητα, το άλλο υψηλή συμπάθεια και υψηλή
ικανότητα, το τρίτο χαμηλή συμπάθεια και υψηλή ικανότητα και το τελευταίο
χαμηλή συμπάθεια και χαμηλή ικανότητα. Προσπαθήστε τώρα να σκεφτείτε
διάφορες κοινωνικές ομάδες και να τις τοποθετήσετε σε αυτούς τους χώρους
ανάλογα με τα δύο αυτά βασικά χαρακτηριστικά.
Μπορείτε να ζητήσετε από τουλάχιστον 10 ανθρώπους που γνωρίζετε να κάνουν το ίδιο και
να συγκρίνετε τις απαντήσεις σας. Ταυτίζονται οι χάρτες σας; Αν όχι, γιατί; Μπορείτε να
συγκεντρώσετε τις απαντήσεις των 10 ατόμων που ζητήσατε να συμπληρώσουν το χάρτη σε
έναν κοινό χάρτη. Δείτε την εικόνα που προκύπτει. Δείτε ποιες ομάδες βρίσκονται σε κάθε
περιοχή. Προσπαθήστε να εξηγήσετε γιατί κάποιες ομάδες έχουν τοποθετηθεί σε μια
συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχουν ομάδες που έχουν τοποθετηθεί σε διαφορετικές περιοχές
από διαφορετικά άτομα; Ποιες ομάδες βρίσκονται στην περιοχή της χαμηλής ικανότητας και
χαμηλής συμπάθειας;

Έχετε τοποθετήσει κάπου τους πρόσφυγες; Αν όχι, πού θα τους

τοποθετούσατε; Ζητήστε το ίδιο και από τα άτομα που καλέσατε να σας βοηθήσουν στη
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υψηλή
ικανότητα
υψηλή
συμπάθεια

υψηλή
ικανότητα
χαμηλή
συμπάθεια

χαμηλή
ικανότητα
υψηλή
συμπάθεια

χαμηλή
ικανότητα
χαμηλή
συμπάθεια

Εικόνα 5. Ο κοινωνικός χάρτης και οι τέσσερις περιοχές που σχηματίζουν οι άξονες της
ικανότητας (ο κάθετος) και της συμπάθειας (ο οριζόντιος).

Αν υποθέσουμε πως οι δύο άξονες διαμορφώνουν διαφορετικές περιοχές στον κοινωνικό
χώρο που ορίζονται από το βαθμό ικανότητας που αποδίδουμε και συμπάθειας με την οποία
περικλείουμε ανθρώπους που ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, μπορούμε να
προχωρήσουμε στην ερμηνεία αυτών των χώρων; Τι σχέσεις του δίπολου «Εμείς και οι Άλλοι»
διαμορφώνουν;
Στη μια περιοχή θα βρούμε ομάδες οι οποίες είναι ψηλά στην ικανότητα και τη συμπάθεια. Εδώ
είναι πολύ πιθανό να βρούμε ομάδες στις οποίες ανήκουμε και άλλες ομάδες οι οποίες
χαίρουν του σεβασμού και της εκτίμησής μας.
Στη δεύτερη περιοχή θα βρούμε ομάδες οι οποίες είναι ψηλά στην ικανότητα αλλά χαμηλά στη
συμπάθεια. Εδώ θα βρούμε ομάδες που δε χαίρουν ιδιαίτερης συμπάθειας, παρ’ όλα αυτά
τους αναγνωρίζεται κάποιο κύρος, κάποια υπεροχή. Είναι ομάδες που δε συμπαθούμε, παρ’
όλα αυτά τους αποδίδουμε ένα θετικό χαρακτηριστικό.

τους, μας είναι συμπαθείς.
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Τέλος, στην τέταρτη θα βρούμε ομάδες που βρίσκονται χαμηλά τόσο στην ικανότητα όσο και
στη συμπάθεια. Ομάδες που θεωρούμε ανίκανες και συγχρόνως δεν τις συμπαθούμε. Ομάδες
οι οποίες είναι απαξιωμένες στα μάτια μας.
Αυτή είναι μια σχηματική απεικόνιση του πώς αντιλαμβανόμαστε τον κοινωνικό κόσμο. Δύο
κριτήρια είναι κεντρικά σε αυτή την αναπαράσταση και υπολανθάνουν των χαρακτηριστικών
της ικανότητας και της συμπάθειας: η κοινωνική θέση μιας ομάδας και το είδος της σχέσης
που μπορούμε να έχουμε με αυτή την ομάδα (φιλική ή εχθρική).

Εικόνα 6. Στην πατερναλιστική προκατάληψη βλέπουμε με συμπάθεια μια κοινωνική
κατηγορία, παρόλο που θεωρούμε ότι υστερεί στο κριτήριο της ικανότητας σε κοινωνικά
σημαντικούς τομείς. Το παράδοξο: ενώ ο ρόλος της γυναίκας ως μητέρας εξαίρεται, οι
κοινωνικές παροχές και διευκολύνσεις της μητρότητας δεν είναι αντίστοιχες.

Αυτά τα δύο κριτήρια είναι κεντρικά στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την κοινωνία, τους
ανθρώπους που ζουν σε αυτή και τις σχέσεις που διαμορφώνονται ανάμεσά τους, ανάμεσα
σε εμάς και τους άλλους. Κάθε αντίληψη που διαμορφώνουμε για ένα άτομο και μια ομάδα
γίνεται στη βάση αυτών των δύο κριτηρίων. Σε αυτά υπολανθάνει η αντίληψη μιας ιεραρχικά
δομημένης κοινωνίας, όπου άτομα και ομάδες καταλαμβάνουν διαφορετικές θέσεις
αντικειμενικού. Φυσικά, οι κοινωνικές ιεραρχίες μπορούν να αλλάξουν ως αποτέλεσμα των
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Περισσότερα γι’ αυτό θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε όμως στην επόμενη ενότητα. Προς το
παρόν, στην απλοποιημένη του μορφή αυτό το κριτήριο της θέσης στην κοινωνική ιεραρχία
συνοψίζεται στην ικανότητα. Η συμπάθεια από την άλλη υπονοεί πως οι σχέσεις ανάμεσα σε
άτομα και ομάδες είναι ανταγωνιστικές, ότι δηλαδή εντός αυτής της ιεραρχίας υπάρχουν
συμμαχίες και ανταγωνισμοί, διαμορφώνονται σχέσεις είτε φιλικές είτε εχθρικές, άνθρωποι με
τους οποίους επιθυμούμε και μπορούμε να είμαστε σε επαφή ή όχι.
Επομένως, κάποιες ομάδες μάς είναι συμπαθείς και τις βλέπουμε συγχρόνως ως ικανές
(συνήθως διατηρούμε αυτά τα δύο χαρακτηριστικά το ίδιο ψηλά μόνο για την ομάδα που
ανήκουμε ή για ομάδες που τις θεωρούμε πολύ κοντινές μας), κάποιες ομάδες τις βλέπουμε
ως ικανές αλλά δεν τις συμπαθούμε, άλλες ομάδες τις συμπαθούμε αλλά δεν τις θεωρούμε
ικανές και, τέλος, κάποιες ομάδες και τις αντιπαθούμε και τις θεωρούμε ανίκανες. Η τελευταία
περιγραφή αφορά την καθαρή μορφή προκατάληψης, της αρνητικής δηλαδή στάσης και
προδιάθεσης απέναντι σε μια κοινωνική ομάδα και τα μέλη της, που μεταφράζεται και σε
αντίστοιχες συμπεριφορές διάκρισης, κυρίως της δικαιολόγησης και αποδοχής αυτής της
διάκρισης όταν συμβαίνει από άλλους. Στις άλλες δύο περιπτώσεις, η παρουσία ενός θετικού
χαρακτηριστικού (της ικανότητας ή της συμπάθειας) δημιουργεί αυτό που οι Glick και Fiske
(2013), οι οποίοι ανέπτυξαν τη συγκεκριμένη προσέγγιση, ονομάζουν αμφιθυμία απέναντι σε
διάφορες κοινωνικές ομάδες. Μας ενοχλεί ο τρόπος που απαιτεί ο εργοδότης μας πράγματα
από μας που δεν προβλέπονται από αυτά που έχουν συμφωνηθεί με τη σύμβαση που έχουμε
υπογράψει (αντιπάθεια), αλλά του αναγνωρίζουμε τη θέση του και τον επαινούμε γι’ αυτό
(ικανότητα). Από την άλλη, υπάρχει συμπάθεια απέναντι στις μητέρες, αλλά δε δυσφορούμε
όταν κάποια απολύεται λόγω της εγκυμοσύνης, επειδή μπορεί να θεωρούμε πως η μητρότητα
καθιστά μια γυναίκα λιγότερο ικανή. Η αναφορά στην ανάγκη προστασίας εδώ αποκρύπτει
τη διάκριση.
Και στις δύο περιπτώσεις ο τρόπος που βλέπουμε ανθρώπους τείνει να ενισχύει τον τρόπο
που ήδη τοποθετούνται στην κοινωνική δομή. Σε αντίθεση με προσεγγίσεις που θεωρούν πως
τα στερεότυπα δεν είναι τίποτα παραπάνω από την αναπαράσταση μιας πραγματικότητας,
χαρακτηριστικών που εμφανίζονται και συμπεριφορών που παρουσιάζονται σε ένα πλαίσιο,

συμβαίνουν και τις ισορροπίες που δημιουργούνται σε μια κοινωνία μια δεδομένη στιγμή και
τη θέση που παίρνουμε απέναντι σε αυτές. Με αυτά ως δεδομένα, γυρίστε στους χάρτες, τους
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δικούς σας και των άλλων, και προσπαθήστε να δείτε τι είδους σχέσεις αναπαρίστανται σε
αυτούς και ποια είναι η εικόνα της κοινωνίας που προκύπτει.
Μπορούμε εδώ να επανέλθουμε στη συζήτηση για την ανάγκη για θετική ταυτότητα που
έχουμε ως μέλη των ομάδων που ανήκουμε. Η υποκειμενικότητα του κριτηρίου της συμπάθειας
μας επιτρέπει να μπορούμε να το αποδώσουμε απεριόριστα, ικανοποιώντας το κίνητρο της
θετικής κοινωνικής ταυτότητας. Αντίθετα, η ικανότητα, επειδή αναφέρεται στη θέση που
καταλαμβάνει μια ομάδα ή ένα άτομο στην κοινωνική ιεραρχία, εκλαμβανόμενη ως ένα
λιγότερο ελαστικό κριτήριο, οφείλει να ανταποκρίνεται στην κοινωνική πραγματικότητα.
«Εντάξει», μπορεί να λέμε, «οικονομικά δεν πάμε καλά αλλά είμαστε έξω καρδιά και ξέρουμε να
περνάμε καλά». Σε αυτή την περίπτωση όλοι οι άλλοι είναι ψυχροί. Και έτσι έχουμε μια
ζηλόφθονη προκατάληψη. Το ότι μπορούμε να αποδώσουμε απεριόριστη συμπάθεια στην
ομάδα που ανήκουμε δεν καθιστά το κριτήριο της ικανότητας ασήμαντο. Αντίθετα, θα
προσπαθήσουμε να το ικανοποιήσουμε επιλέγοντας ομάδες οι οποίες υστερούν σε αυτό το
κριτήριο άσχετα αν τις συμπαθούμε ή όχι. Αν προεκτείνουμε αυτή τη σκέψη, θα μπορούσαμε
να πούμε πως σε μια ιεραρχική κοινωνία υπάρχει ανάγκη να βρίσκονται και να διατηρούνται
κοινωνικές ομάδες σε χαμηλότερη κοινωνική θέση από τη δική μας, για να μπορεί η κοινωνική
σύγκριση να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα για τη δική μας ομάδα.
Η περιοχή στον κοινωνικό χάρτη που έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι αυτή που περιλαμβάνει
ομάδες χαμηλά και στα δύο κριτήρια, ουσιαστικά περιθωριοποιημένες και απαξιωμένες
κοινωνικά ομάδες. Ποιες ομάδες έχουν τοποθετηθεί σε αυτή την περιοχή; Στις σύγχρονες
δυτικές κοινωνίες που έχουν συγκροτηθεί πάνω στις αξίες του ανθρωπισμού και των
ανθρώπινων δικαιωμάτων, δύσκολα κάποιος/α θα εκφραστεί με ανοιχτά εχθρικό τρόπο
απέναντι σε μια ομάδα. Παρά ταύτα βλέπουμε όλο και συχνότερα να γίνεται χρήση ενός
ακραίου λόγου που αφορά συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, ακραίες συμπεριφορές
διάκρισης και βίας απέναντι σε άτομα που ανήκουν σε κάποιες κοινωνικές ομάδες.

Είναι τα στερεότυπα αθώα λάθη;

κάποιες κοινωνικές ομάδες, ακόμη και αν δε μοιράζονται όλοι/ες μια τέτοια τοποθέτηση, έχουν
αποκτήσει ιστορικά τα χαρακτηριστικά μιας επικίνδυνης ή αντιπαθητικής μειονότητας (οι
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Εβραίοι, οι Τσιγγάνοι, οι ομοφυλόφιλοι). Επιπλέον, κάποιες ομάδες εμφανίζονται ως
επικίνδυνες ή αντιπαθητικές μειονότητες τα τελευταία χρόνια, γεγονός το οποίο είναι
αποτέλεσμα των σχέσεων που διαμορφώνονται στο παρόν (για παράδειγμα, η ισλαμοφοβία
εμφανίζεται μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 2001 στη Νέα
Υόρκη).
Μπορούμε δηλαδή να πούμε πως τα στερεότυπα και οι αρνητικές στάσεις απέναντι σε ομάδες
ξεφεύγουν από τις διαδικασίες που συμβαίνουν σε ένα επίπεδο αφέλειας, λανθασμένου
χειρισμού στη χρήση πολλαπλών πληροφοριών και αυτοματισμών της σκέψης και ότι
αναπαριστούν συγκρούσεις που συμβαίνουν στο παρόν ή μεταφέρουν το αποτέλεσμα
συγκρούσεων του παρελθόντος, όπου κοινωνικές ομάδες είχαν δαιμονοποιηθεί και
περιθωριοποιηθεί.
Μέχρι αυτό το σημείο έχει επιχειρηθεί να περιγραφεί ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την
κοινωνία ως πολλαπλές εκδοχές του Εμείς και οι Άλλοι, οι οποίες, αν και εμφανίζονται ως
πραγματικές κατηγορίες με κάποια υπόσταση, πρέπει να σημειωθεί πως δεν έχουν κάποιο
νόημα από μόνες τους, παρά μόνο αυτό που τους αποδίδεται κοινωνικά και επενδύεται
ψυχολογικά. Επιχειρήθηκε να δοθεί μια εξήγηση μέσα από τις θεωρίες και την έρευνα στην
κοινωνική ψυχολογία ως προς το ποιος είναι ο Άλλος, ποια είναι η βάση της κατασκευής
άλλων, ποιες γνωστικές στρεβλώσεις και λάθη σχετίζονται με τη διάκριση ανάμεσα στον εαυτό
και τους άλλους, στην ομάδα που ανήκει κάποιος/α και σε άλλες ομάδες. Ο κοινωνικός
χάρτης μάς δίνει μια συνολική εικόνα της κοινωνικής δομής με αναφορά σε διαφορετικές
κοινωνικές ομάδες και μας καλεί να σκεφτούμε τις σχέσεις που υποβόσκουν μέσα από τις
συντεταγμένες και τα δίκτυα που δημιουργεί. Έχουμε κατανοήσει ότι πρέπει να κινηθούμε πέρα
από μία θεωρία του αντικατοπτρισμού, να περάσουμε σε μία προσέγγιση, η οποία προσπαθεί
να αποκαλύψει συγκρούσεις και ανταγωνισμούς στην κοινωνική δομή με αναφορά στο
παρελθόν και το μέλλον. Με αυτά ως δεδομένα, μπορούμε πιο συγκεκριμένα να σκεφτούμε
τους πρόσφυγες ως ένα ενιαίο Εμείς-οι-άνθρωποι ή ως διαφορετικές εκδοχές του Εμείς-και-οιΆλλοι, να σκεφτούμε τις στρεβλώσεις που σχετίζονται με την κοινωνική αντίληψη περί
προσφύγων και το είδος των σχέσεων που εννοούνται πίσω από τις διαφορετικές

αυτοκατηγοριοποίηση, κοινωνική ταυτότητα, ενδο-ομαδική εύνοια, κοινωνική σύγκριση,
απατηλή συνάφεια, θεμελιώδες σφάλμα απόδοσης, στερεότυπα, περιεχόμενο στερεοτύπων.
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5. Ανταγωνισμός και συγκρούσεις
Στην προηγούμενη υποενότητα επισημάνθηκε πως η αντίληψη της ιεραρχικής δομής της
κοινωνίας διαμορφώνει τον τρόπο που σκεφτόμαστε για άλλους ανθρώπους.
Ως κομμάτι ενός κόσμου, ο οποίος υπάρχει πριν από μας και θα συνεχίζει να αναπαράγεται
μετά από μας, διαμορφώνουμε τον τρόπο που βλέπουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους,
ως άτομα και ως μέλη ομάδων μέσα στα όρια που μας θέτουν οι ήδη διαμορφωμένες
κοινωνικές ιεραρχίες, ακόμη και αν αυτό είναι συνειδητό ή όχι. Ακόμη και η έννοια της
ιδιαίτερης, της προσωπικής εμπειρίας αποτελεί κάτι που έχει αξία και βιώνεται ως σημαντικό
και επενδύεται με συναίσθημα στις λεγόμενες ατομικιστικές κοινωνίες, ενώ στις κοινωνίες όπου
το κέντρο είναι η ομάδα, η συνεργασία και η συμμετοχή (κολεκτιβιστικές) μια τέτοια έννοια δεν
έχει καμία σημασία (Schwartz, 1990). Δηλαδή σκεφτόμαστε με έναν τρόπο γιατί ζούμε,
αλληλεπιδρούμε και δρούμε στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης κοινωνίας.
Η Θεωρία της Κοινωνικής Κυριαρχίας (Sidanius και Pratto, 1999) συμπυκνώνει αυτές τις
παρατηρήσεις και διατυπώνει μια προσέγγιση στην οποία ο ανταγωνισμός αποτελεί
συστατικό στοιχείο των σύγχρονων και όχι μόνο κοινωνιών ως αποτέλεσμα της ύπαρξης
κοινωνικών ιεραρχιών. Στην πιο απλοϊκή της μορφή η ιεραρχική δομή μιας κοινωνίας εμφανίζει
τουλάχιστον μία κοινωνική ομάδα στην κορυφή της ιεραρχίας, μια κυρίαρχη δηλαδή ομάδα,
τα μέλη της οποίας απολαμβάνουν μία δυσανάλογη ποσότητα θετικής κοινωνικής αξίας και
προνομίων (π.χ. πλούτος, κοινωνική δύναμη, υγεία, καλή διατροφή κτλ.). Από την άλλη, στη
βάση της ιεραρχικής δομής βρίσκεται τουλάχιστον μία κοινωνική ομάδα, μία κυριαρχούμενη
δηλαδή ομάδα τα μέλη της οποίας στερούνται κατά δυσαναλογία θετικής κοινωνικής αξίας
και προνομίων (π.χ. φτώχεια, χαμηλό κύρος, κακή υγεία, φυλάκιση, πρόωρος θάνατος κτλ.).
Τα στερεότυπα και η προκατάληψη σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση δεν είναι παρά το
αποτέλεσμα ενός μηχανισμού διατήρησης και δικαιολόγησης της ιεραρχικής κοινωνικής
δομής άσχετα από το βαθμό ικανοποίησής μας από αυτή.

διατηρείται ακόμη και αν φαίνεται πως το μόνο που εξασφαλίζει στην πλειοψηφία των μελών
της είναι καταπίεση, αδικία, ανταγωνισμούς και συγκρούσεις;
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Εικόνα 7. Μια κλασική απεικόνιση της κοινωνικής ιεραρχίας.

Η απάντηση είναι εύλογη: αυτοί που βρίσκονται στην κορυφή αυτής της ιεραρχίας και
απολαμβάνουν αποκλειστικά προνόμια και πόρους (πλούτο, κοινωνική δύναμη, πρόσβαση
σε υπηρεσίες υγείας, καλή διατροφή, εκπαίδευση κτλ.). Θα μπορούσε μάλιστα να ειπωθεί πως
η υπεράσπιση αυτών των προνομίων θα γίνει με κάθε μέσο – πόσο μάλλον αν κάποιος/α
θεωρεί συγχρόνως πως έχει κάθε δικαίωμα να απολαμβάνει αυτά τα προνόμια – ίσως ακόμη
και με τη βία. Όμως η βία δεν είναι η προτιμώμενη λύση σε αυτές τις περιπτώσεις. Η ανοιχτή και
ωμή βία μπορεί να είναι αποτελεσματική στη βάση της εγκαθίδρυσης μιας ιεραρχικής δομής
(επιβολή της κυριαρχίας μιας ομάδας), είναι όμως μακροπρόθεσμα αναποτελεσματική και δεν
εξασφαλίζει τη νομιμοποίηση της κυριαρχίας. Ο ιδεολογικός έλεγχος, αντίθετα, είναι πιο
αποτελεσματικός στη δημιουργία της πεποίθησης πως οι υπάρχουσες σχέσεις κυριαρχίας
είναι δικαιολογημένες τόσο από τους κυρίαρχους όσο –πιο σημαντικό – από τους

παραγωγή κοινωνικού λόγου, δηλαδή μέσα από δήθεν επιστημονικά δεδομένα που
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αποδείκνυαν την υποτιθέμενη έμφυτη ηθική και διανοητική κατωτερότητα των μαύρων. Έτσι η
δουλεία δεν δικαιολογούνταν απλώς αλλά εμφανιζόταν με θετικούς όρους, αυτούς της
έκθεσης των «αγρίων» στα οφέλη του πολιτισμού! Αυτό είναι μια ακραία μορφή
προκατάληψης που εξισώνει ανθρώπους με άγριους. Παρακάτω θα δούμε πως τέτοιες
αναλογίες γίνονται όταν πρέπει να δικαιολογηθούν μαζικά εγκλήματα από καθεστώτα
απέναντι σε ανθρώπους.
Στο μουσείο του Τσέζαρε Λομπρόζο (1835-1909) στο Τορίνο εκτίθενται τα ψευδοεπιστημονικά
στοιχεία της απόπειρας του Ιταλού εγκληματολόγου, πρωτοπόρου στην εποχή του, να
αποδείξει πως οι εγκληματίες γεννιούνται. Οι ιδέες του συνδέθηκαν με τις ιδέες περί ανώτερης
φυλής και τα ναζιστικά εγκλήματα.

Εικόνα 8. Κρανίο από τη συλλογή του μουσείου εγκληματολογικής ανθρωπολογίας στο
Τορίνο. Ο Τσέζαρε Λομπρόζο ανέπτυξε την ψευδοεπιστήμη της βιολογικής ερμηνείας της
φτώχειας και της εγκληματικότητας.

Η θεωρία της Κοινωνικής Κυριαρχίας επιχειρεί να απαντήσει μεταξύ άλλων στο παράδοξο της
υιοθέτησης στάσεων και συμπεριφορών που δικαιολογούν την εκμετάλλευση, την αδικία ή
ακόμη και τη βία απέναντι σε κοινωνικές ομάδες, ακόμη και στη δική μας. Γιατί δηλαδή την
ανεχόμαστε ή στην ελάχιστη περίπτωση να θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι’
αυτή; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα έχει σημασία, διότι διαμορφώνει τη στάση μας απέναντι
πολιτική, η οποία εξωθεί ανθρώπους σε επικίνδυνες διαδρομές, ενώ θα μπορούσαμε να
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απαντήσεις που δίνει η κοινωνική ψυχολογία, σκεφθείτε και καταγράψτε τις απαντήσεις που
δίνετε οι ίδιοι/ες ή άλλοι γύρω σας.

Όταν αποδεχόμαστε μια άδικη κοινωνική δομή
Σύμφωνα με τη Θεωρία της Κοινωνικής Κυριαρχίας, ο τρόπος που θα τοποθετηθούμε
απέναντι στην κοινωνική αδικία και οι στρατηγικές που θα αναπτύξουμε έχουν να κάνουν με
τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις υπάρχουσες κοινωνικές ιεραρχίες – αν δηλαδή πιστεύουμε
πως είναι ανεπιθύμητες και πρέπει να ανατραπούν για τη βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων
ή, αντίθετα, αν τις θεωρούμε φυσικές, αναπόφευκτες, αναγκαίες και επιθυμητές.
Αυτά που πιστεύουμε, η θέση που παίρνουμε απέναντι στα πράγματα, οι αξίες ή τα
στερεότυπα για ομάδες αποτελούν ακριβώς αυτό, ιδεολογίες που νομιμοποιούν, κάνουν
δηλαδή τις άνισες και άδικες σχέσεις να φαίνονται φυσικές και αναγκαίες. Επιπλέον, αυτές
οι νομιμοποιητικές ιδεολογίες είναι επιστημονικά «λανθασμένες» και ανακριβείς. Αυτό που
έχει σημασία είναι πως οι άνθρωποι αποδέχονται αυτές τις σχέσεις ως «πραγματικές» και πως
αυτό διαμορφώνει τη στάση μας απέναντι στην κοινωνική αδικία και ανισότητα.

Ας δούμε εδώ πώς σκεφτόμαστε σε διάφορες περιπτώσεις που κάποιος/α βρίσκεται σε μια
κοινωνικά απαξιωμένη θέση. Πριν προχωρήσετε τη συνέχεια της ανάγνωσης σκεφτείτε για
κάποια λεπτά.

Ίσως σε αυτές τις σκέψεις περιλαμβάνονται τα παρακάτω:
«Δεν προσπάθησε και πολύ»! (μια πεποίθηση ότι λίγο-πολύ κάποιος παίρνει αυτό που του
αξίζει σε αυτή τη ζωή, η οποία αποκρύπτει όμως ότι κάποιοι/ες ξεκινούνε από μια πιο
πλεονεκτική θέση, από ένα χαμηλότερο επίπεδο δυσκολίας).
«Δεν ήταν προικισμένος/η»! (μια πεποίθηση πως πρέπει να έχεις ικανότητες για να βελτιώσεις
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«Δεν ενδιαφέρεται»! (μια πεποίθηση πως όλα είναι θέμα επιλογών, αποκρύπτοντας βέβαια
πως οι συνθήκες και οι απαιτήσεις του κοινωνικού πλαισίου διευρύνουν ή συρρικνώνουν τα
όρια επιλογών για πολλούς ανθρώπους).
Σύμφωνα με τη Θεωρία της Κοινωνικής Κυριαρχίας, η σταθερότητα μιας υφιστάμενης
κοινωνικής ιεραρχίας εξαρτάται από τη σχετική δύναμη που έχουν διάφορες τέτοιου είδους
ιδεολογίες να δικαιολογούν την ύπαρξή της. Επιπλέον, η πίστη πως οι ανισότητες ανάμεσα
στις κοινωνικές ομάδες είναι αναγκαίες, επιθυμητές και αναπόφευκτες συνδέεται με την
αποδοχή της άδικης αντιμετώπισης κοινωνικά μειονεκτουσών ομάδων και εναντίωση σε
μέτρα, τα οποία αίρουν αυτή τη διάκριση (Jost και Banaji, 2013).

Εικόνα 9. Σε κάποιες ομάδες η αποδοχή των ιεραρχιών είναι ζήτημα σκληρής εκπαίδευσης και
αμφιλεγόμενων πρακτικών.

Επομένως, η διάκριση απέναντι σε ένα άτομο που ανήκει σε μια μειονεκτούσα κοινωνική
ομάδα υπηρετεί κάτι περισσότερο από την ενίσχυση της ιδέας πως είμαστε καλύτεροι/ες από
κάποιους/ες άλλους/ες. Είναι μια διαδικασία απαραίτητη για την επιβίωση ενός συστήματος,
το οποίο είναι συγχρόνως άδικο και σκληρό. «Η ζωή», λέμε, «είναι άδικη και σκληρή», «έτσι
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Όταν οι σχέσεις κατασκευάζονται ως ανταγωνιστικές
Σε συνέχεια των παραπάνω, όταν το στοιχείο του ανταγωνισμού ανάμεσα σε ομάδες εισάγεται
σε μια κατάσταση που κατασκευάζεται ως συνθήκη μειωμένων πόρων ή πρόσβασης σε
προνόμια, η απλή διάκριση ανάμεσα σε ομάδες μετατρέπεται σε αντιπαλότητα, η οποία
συνεπάγεται τη δημιουργία προκαταλήψεων και ακραίων συμπεριφορών ανάμεσα στα μέλη
των ομάδων. Σύμφωνα με τη θεωρία της ρεαλιστικής σύγκρουσης (Jackson, 1993), μια
πραγματική (ή και φανταστική) σύγκρουση συμφερόντων δύο ή περισσότερων ομάδων για
πόρους ή προνόμια που παρουσιάζονται ως μη επαρκή είναι ικανή να δημιουργήσει
συνθήκες πραγματικής σύγκρουσης μεταξύ αυτών των ομάδων με αποτέλεσμα αρνητικές
στάσεις και συμπεριφορές διάκρισης.
Η διατύπωση της θεωρίας ακολούθησε τα περίφημα πειράματα των κατασκηνώσεων (Sherif
κ.ά., 1954), τα οποία θυμίζουν σε κάποιο βαθμό τηλεοπτικό παιχνίδι τύπου survivor. Σε αυτά
έλαβαν μέρος αγόρια ηλικίας περίπου 12 ετών, τα οποία χωρίζονταν σε δύο ομάδες αμέσως
μόλις έφταναν στην κατασκήνωση. Για κάποιο χρονικό διάστημα οι δύο ομάδες δεν έρχονταν
σε επαφή μεταξύ τους και καθεμιά είχε τις δικές της δραστηριότητες. Σε επόμενη φάση
οργανώνονται αθλητικοί αγώνες με κάποιο έπαθλο για τη νικήτρια ομάδα εισάγοντας μια
συνθήκη ανταγωνισμού. Η συμπεριφορά ανάμεσα στα παιδιά των δύο ομάδων γίνεται
εχθρική και συχνά επιθετική. Τα παιδιά της μιας ομάδας δε χάνουν ευκαιρία να προκαλούν, να
μειώνουν, να εκφράζονται επιθετικά απέναντι στα παιδιά της άλλης ομάδας, κατάσταση που
γενικεύτηκε και σε καταστάσεις εκτός του πεδίου του ανταγωνισμού (διαρκείς τσακωμοί στην

κατασκευάζεται ως τέτοια παρά αντιστοιχεί σε πραγματική ανεπάρκεια πόρων και αγαθών.
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Τέτοιες καταστάσεις μας κάνουν πολλές φορές να σκεφτόμαστε με όρους αποκάλυψης της
βαθύτερης «ανθρώπινης φύσης», σαν αυτή να περιλαμβάνει τα χειρότερα και πιο επιθετικά
ένστικτα, αγνοώντας πως όλα αυτά είναι αποτέλεσμα ενός πολύ αυστηρού πλαισίου, το
οποίο έχει κατασκευαστεί με όρους περιορισμένων προνομίων, έχει επιβληθεί και έχει γίνει
αποδεκτό από όσους/ες συμμετέχουν σε αυτό. Η εξέλιξη του πειράματος αποδεικνύει με τον
πιο εμφατικό τρόπο πως όλο αυτό μπορεί να ανατραπεί.
Στην τελική φάση του πειράματος, οι ερευνητές/ριες δημιούργησαν τέτοιες συνθήκες, ώστε οι
δύο ομάδες έπρεπε να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Για
παράδειγμα, το αυτοκίνητο που έφερνε την ταινία που θα έβλεπαν τα παιδιά πάθαινε βλάβη
και για να φτάσει έπρεπε όλα τα παιδιά να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να το σπρώξουν. Η
ύπαρξη ενός κοινού στόχου και η συνειδητοποίηση πως πλέον όλοι μαζί έπρεπε να ενώσουν
και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους, ώστε να απολαύσουν κάτι που όλοι το
επιθυμούσαν, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της σύγκρουσης και της προκατάληψης και τη
βελτίωση των σχέσεων. Αυτό το παράδειγμα δείχνει ότι ομάδες που αντιμετωπίζουν η μία την
άλλη εχθρικά, όταν εμπλέκονται σε μια διαδικασία, όπου από κοινού διεκδικούν κάτι που θα
το απολαύσουν τα μέλη και των δύο ομάδων, οι αρνητικές στάσεις υποχωρούν.

Διαβάστε τα ακόλουθα περιστατικά.


Το

παράδειγμα

των

προσφύγων

που

μοιράζουν

φαγητό

στους

άστεγους στην Αθήνα.


Σύροι πρόσφυγες βοηθούν πλημμυροπαθείς στα Τρίκαλα

Πώς αυτά πιστεύετε ότι επιδρούν στις στάσεις που διαμορφώνονται απέναντι
στους πρόσφυγες; Έχετε υπόψη σας παρόμοια περιστατικά; Έχουν θέση στην
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Η ιδέα του αποκλειστικού προνομίου

Είδαμε πως μια συνθήκη ανταγωνισμού ανάμεσα σε δύο ομάδες μπορεί να ενεργοποιήσει
ακραίες συμπεριφορές ανάμεσα στα μέλη των ομάδων. Ας σκεφτούμε τώρα έναν ακόμη
παράγοντα που μπορεί να οξύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση του ανταγωνισμού,
αυτόν δηλαδή της αποκλειστικής πρόσβασης της μιας ομάδας στους υπαρκτούς πόρους.
Μια αντίληψη του τύπου «αυτά είναι δικά μας, μας ανήκουν και δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης
σε αυτά κανείς άλλος».
Η πεποίθηση του αποκλειστικού προνομίου της ομάδας που ανήκει κάποιος/α πάνω σε
πόρους, προνόμια ή δικαιώματα έχει διαπιστωθεί πως συνδέεται με τις πιο ακραίες μορφές
προκατάληψης απέναντι σε μέλη άλλων ομάδων (Blumer, 1958). Αυτή η πεποίθηση μπορεί
να πάρει διαφορετικές μορφές. Η ιδέα του ξεχωριστού λαού, η ιδέα της ανώτερης φυλής, του
περιούσιου λαού, του λαού που οι άλλοι φθονούν και επιθυμούν τον αφανισμό του έχει
συνδεθεί ιστορικά με ειδεχθή εγκλήματα απέναντι σε ανθρώπους που ανήκουν σε άλλες
ομάδες.
Η ιδέα της ανώτερης φυλής είναι όχι μόνο αυθαίρετη αλλά και επικίνδυνη, γιατί συνεπάγεται
την υποτίμηση και τον αφανισμό άλλων. Μπορεί να βασίζεται σε θρησκευτικά κείμενα (η
έννοια του εκλεκτού, του περιούσιου λαού), την ψευδοεπιστήμη (τα επιστημονικά ευρήματα δεν
επαληθεύουν τέτοιες υποθέσεις, αντίθετα οι μελέτες δείχνουν πως τα ανθρώπινα
χαρακτηριστικά διαμορφώνονται περισσότερο από την κοινωνία παρά από τη βιολογία) και
είναι δογματική (δεν αποδέχεται διάψευση). Η ιδέα της ανώτερης φυλής συνδέεται με την
πεποίθηση πως η εκλεκτή κοινωνική ομάδα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και
χρήσης πόρων και δικαιωμάτων (π.χ. το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα στην παιδεία, το
δικαίωμα του πολίτη, το δικαίωμα της ζωής κτλ).
Ας σκεφτούμε λίγο τι μπορεί να κάνει ελκυστικές τέτοιες ιδέες, φέρνοντας στο νου μας ιστορικά
παραδείγματα. Το παράδειγμα της ανόδου του εθνικοσοσιαλισμού στη Γερμανία, μιας δηλαδή
αποκλειστικής, τυφλής και επιθετικής μορφής ανωτερότητας του έθνους ως επιλογή ενός
συστήματος άνισης κατανομής πόρων μετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου πολέμου έχει
μελετηθεί εκτενώς (Mandel, 2002). Όλες οι αυταρχικές λύσεις που προωθήθηκαν από τις

από τον υπόλοιπο κόσμο (Chirot, 1994). Σχεδόν κανένας άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να
διασφαλίσει τα προς το ζην, που έχει τη δυνατότητα να σχεδιάζει τη ζωή του, να δημιουργεί
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σχέσεις, να αισθάνεται πως διαμορφώνει και συμβάλλει στη διαμόρφωση καλύτερων όρων
για τον εαυτό του και τους άλλους δεν έλκεται από ιδέες για την ανωτερότητά του ως μέλος
μιας συγκεκριμένης ομάδας. Ακόμη και σε συνθήκες που αυτά αμφισβητούνται (π.χ. περίοδος
κρίσης, ανεργίας), η τάση είναι να ανατραπεί η κατάσταση προς όφελος όλων, μια κίνηση
που θα μπορούσαμε να πούμε ότι χαρακτηρίζει και την ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια.
Συγχρόνως βλέπουμε πολιτικές δυνάμεις που επιχειρούν να δώσουν διαφορετικές απαντήσεις,
χαρακτηριζόμενες από μια λογική μίσους, σύγκρουσης και αποκλεισμού, η οποία στρέφεται
στα κατώτερα παρά στα ανώτερα στρώματα της κοινωνικής ιεραρχίας.

Εικόνα 11. Για κάποιες ομάδες η «ανωτερότητά» τους αποτελεί κριτήριο για τον αποκλεισμό
και την ακραία βία απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Πίσω από κουκούλες κατά τα άλλα
ευυπόληπτα μέλη των τοπικών κοινωνιών σκορπίζουν τον τρόμο διαπράττοντας ειδεχθή
εγκλήματα.

Το περιβάλλον που διαμορφώθηκε στη Γερμανία μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο αποτελεί ένα
ιστορικό παράδειγμα που τροφοδότησε την έρευνα και τις θεωρητικές προσεγγίσεις των

Σε αυτή την ενότητα, είδαμε πως η διάκριση απέναντι σε ένα άτομο που ανήκει σε μια
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μειονεκτούσα κοινωνική ομάδα υπηρετεί κάτι περισσότερο από την ενίσχυση μιας ιδέας πως
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είμαστε καλύτεροι/ες από κάποιους/ες άλλους/ες. Είναι μια διαδικασία απαραίτητη για την
επιβίωση ενός συστήματος, το οποίο είναι συγχρόνως άδικο και σκληρό. Αυτό γίνεται μέσα
από την αποδοχή των ανισοτήτων ως φυσικών και αναγκαίων, την αντίληψη της κοινωνίας
με όρους ανταγωνισμού για περιορισμένους πόρους και προνόμια και την ιδέα του
αποκλειστικού προνομίου της δικής μας ομάδας πάνω σε αυτούς τους πόρους και τα

σελίδα

36

προνόμια.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Όψεις του προσφυγικού φαινομένου
ProjectPRESS

6. Ακραίες μορφές κατασκευής της ετερότητας

Όλο και περισσότερο παρατηρούμε να γίνεται χρήση ενός λόγου, ο οποίος είναι ιδιαίτερα
υποτιμητικός απέναντι σε ανθρώπους που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες. Ένας λόγος που
τοποθετεί ανθρώπους στην περιοχή του κοινωνικού χάρτη που συνδέεται με την κοινωνική
απαξίωση και τον αποκλεισμό. Αυτός ο λόγος δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο, αυτό που
ίσως είναι καινούριο είναι η διάδοσή του και η αποδοχή του. Αυτός ο λόγος συνήθως
κατευθύνεται απέναντι σε αδύναμες ομάδες ή μειονότητες. Το παράδοξο είναι πως, ακόμη και
αν κατευθύνεται απέναντι σε ισχυρούς, χρησιμοποιεί μια κοινωνική μειοψηφία με όρους
απαξίωσης για να την υποτιμήσει, π.χ. «πούστηδες τραπεζίτες».
Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ακραίες μορφές κατασκευής της ετερότητας απασχολούν την
κοινωνία και τις κοινωνικές επιστήμες ως κομμάτι αυτής. Η μαζική εξόντωση ανθρώπων από
το ναζιστικό κράτος και τους μηχανισμούς του κατά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο –αν και όχι το
μοναδικό γεγονός ακραίας βίας απέναντι σε ανθρώπους– αποτελεί πληγή και τραύμα στη
συλλογική συνείδηση στο πλαίσιο του δυτικού κόσμου. Άνθρωποι στοχοποιήθηκαν,
στιγματίστηκαν, απομονώθηκαν και οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου
εξολοθρεύτηκαν μαζικά σε θαλάμους αερίων, στερημένοι από την προσωπική τους
ταυτότητα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια λόγω της θρησκείας τους, της φυλής τους, του
σεξουαλικού τους προσανατολισμού, των πολιτικών τους πεποιθήσεων, της αναπηρίας τους.
Το τέλος του πολέμου βρήκε τους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν με φρίκη τις διαστάσεις ενός
μαζικού εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας, όπως ορίζονται στο διεθνές δίκαιο αυτού του
είδους τα εγκλήματα. Ένα μέρος της κοινωνίας προσπαθούσε να εξηγήσει το αδιανόητο, ενώ
ένα άλλο μέρος –κυρίως αυτοί που γνώριζαν αλλά έκαναν ότι δεν έβλεπαν ήδεν έπαιρναν
θέση– μπήκε σε μια διαδικασία να συμβιβαστεί με την ιδέα πως, αν και γνώριζε, δεν έκανε τίποτα
και άφησε το έγκλημα να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια τους. Αυτό ήταν ιδιαίτερα επώδυνο
ως εμπειρία και συγχρόνως απασχόλησε την κοινωνία συνολικά. Είναι από τα ιστορικά
παραδείγματα που οι κοινωνίες προσπαθούν να κρατούν ζωντανά υπό το φόβο του βάρους

αναφέρεται σε προσπάθειες συλλογικής διαχείρισης σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής
και στην τέχνη (δείτε το πρόσθετο υλικό για κάποια παραδείγματα).
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να μη ξανασυμβούν. Η γερμανική λέξη Vergangenheitsbewältigung ακριβώς σημαίνει την
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Εικόνα 12. Κάτοικοι του Ludwiglust της Γερμανίας μεταφέρονται σε γειτονικό στρατόπεδο
συγκέντρωσης μετά το τέλος του πολέμου και αντικρίζουν τη φρίκη όσων συνέβαιναν εκεί.
Δεν είχαν κάνει τίποτα για να το εμποδίσουν. Τώρα καλούνται να ζήσουν με αυτές τις εικόνες
να τους στοιχειώνουν.

Είναι η κατασκευή ακραίων μορφών περιγραφής του Άλλου θέμα χαρακτήρα;

Πώς φθάνουμε όμως στην κατασκευή ακραίων αναπαραστάσεων και την ακραία βία
απέναντι σε άλλους ανθρώπους; Μια εύκολη απάντηση είναι πως αυτοί που αναπτύσσουν
και χρησιμοποιούν τόσο ακραίες περιγραφές είναι λίγοι και έχουν κάποιο πρόβλημα. Πρόκειται
δηλαδή για ερμηνείες που παραπέμπουν σε κάποιου είδους ψυχοπαθολογία με αναφορές
στον τρόπο που μεγάλωσαν και την πιθανή βία που έχουν υποστεί. Αυτές οι ερμηνείες που
ψυχολογιοποιούν, όπως λέμε στην κοινωνική ψυχολογία (Παπαστάμος, 2011), ένα κοινωνικό
αιτιώδη σχέση ανάμεσα σε μια συμπεριφορά και το δράστη της, είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς.
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Είναι όμως επαρκείς τέτοιες ερμηνείες; Μπορούν να εξηγηθούν φαινόμενα μαζικής βίας
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Μια από τις πιο δημοφιλείς θεωρίες τέτοιου είδους είναι αυτή της αυταρχικής προσωπικότητας
(σχετικά με τον αυταρχισμό μπορείτε να διαβάσετε το βιβλίο των Deconchy και Dru). Σύμφωνα
με αυτή, οι ακραίες συμπεριφορές διάκρισης απέναντι σε άλλους ανθρώπους είναι
αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης προσωπικότητας που έχει διαμορφωθεί μέσα από την
αυταρχική εκπαίδευση και τα βιώματα της παιδικής ηλικίας. Στα χαρακτηριστικά του
αυταρχικού ατόμου, όπως αυτά περιγράφηκαν από τον Adorno και τους συνεργάτες του
(1950) στην απόπειρά τους να εξηγήσουν την άνοδο του ναζισμού, συγκαταλέγονται μεταξύ
άλλων: η αξία της υπακοής και ο σεβασμός στην εξουσία, η πίστη ότι τα πάντα έχουν ειπωθεί
και δε μένει παρά να αποκαλυφθεί ως μορφή συνωμοσίας η δύναμη που συνδέει και δίνει
νόημα σε όσα συμβαίνουν (μυστικισμός), η εναντίωση στη λογική επεξεργασία των
προβλημάτων και η προσφυγή σε κάθε είδους δράση, όταν αυτά προκύπτουν, η απόρριψη
ανθρώπων που καταπατούν παραδοσιακές αντιλήψεις για το φύλο, τη σεξουαλικότητα, τη
θέση της τιμωρίας/πειθαρχίας στην εκπαίδευση, η υποτίμηση όσων ασχολούνται με
πνευματικές εργασίες και ο εκθειασμός και δουλοπρέπεια απέναντι στους επιχειρηματίες, η
πεποίθηση πως η ανθρώπινη φύση είναι τέτοια που πάντα θα υπάρχουν πόλεμοι και
συγκρούσεις, η πίστη στην τάξη και στην ασφάλεια, η απέχθεια απέναντι στους αδύναμους.
Κάντε μια παύση εδώ και σκεφτείτε λίγο αυτά τα χαρακτηριστικά. Πόσο διαδεδομένα είναι σε
ανθρώπους στο ευρύτερο περιβάλλον σας; Ποια είναι η στάση ανθρώπων με τέτοια
χαρακτηριστικά απέναντι σε ζητήματα που αφορούν την υποδοχή των προσφύγων; Είναι
αρνητική ή θετική;
Όσο και αν μια ερμηνεία με αναφορά στην ψυχοσύνθεση ενός ατόμου είναι ελκυστική, δεν
είναι καν επαρκής για να εξηγήσει μεμονωμένα περιστατικά βίας και ακραίων συμπεριφορών,
πόσο μάλλον γεγονότα που συνδέονται με μαζικής κλίμακας συμπεριφορές διάκρισης και
βίας. Παρ’ όλα αυτά για τέτοια μεγάλης κλίμακας αποκρουστικά εγκλήματα είναι
ανακουφιστικό να μπορούμε να σκεφτούμε: «Μόνο ένας τρελός θα μπορούσε να το κάνει».
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Το πείραμα του Milgram και η υπακοή στην εξουσία

Οι δίκες των Ναζί μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο ενέπνευσαν άλλου τύπου ερμηνείες τέτοιων
φαινομένων που έχουν να κάνουν με την υπακοή στην εξουσία. Παράδειγμα προς αυτή την
κατεύθυνση αποτελεί η δίκη του Adolf Eichman το 1961, μέλους του ναζιστικού κόμματος της
Γερμανίας και οργανωτικού υπεύθυνου για το ολοκαύτωμα, τη μαζική δηλαδή δολοφονία 6
εκατομμυρίων κυρίως Εβραίων αλλά και άλλων κοινωνικών ομάδων, όπως οι ομοφυλόφιλοι,
άτομα με ειδικές ανάγκες, τσιγγάνοι, όσοι δηλαδή δεν υπάκουαν στο στενό ορισμό μιας
ομάδας, η οποία βάσει της υποτιθέμενης ανώτερης βιολογίας της (φυλή) διαθέτει
αποκλειστικό δικαίωμα ύπαρξης, ενώ όλες οι άλλες θα έπρεπε να εξολοθρευτούν.

Εικόνα 13. Ο Άιχμαν κατά τη διάρκεια της δίκης του.
Ο Άιχμαν, όπως παρουσιάζεται από τη Χάννα Άρεντ που παρακολούθησε τη δίκη του στο
βιβλίο της «Ο Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ», περιέγραψε την εμπλοκή του στο ναζιστικό κόμμα
σαν μια ευκαιρία για καριέρα. Στην απολογία του υποστήριξε πως η ένταξή του στο ναζιστικό
κόμμα δεν έγινε γιατί συμφωνούσε ή αποδεχόταν τις αρχές του, αλλά γιατί μέσα από αυτό
επιδίωκε μία καριέρα, κάτι το οποίο έκανε όσο καλύτερα μπορούσε. Είναι πραγματικά
αδιανόητο ένας άνθρωπος, ο οποίος ευθύνεται για τη δολοφονία εκατομμυρίων ανθρώπων,
από συστηματικά και τελετουργικά οργανωμένες ρουτίνες, η ιεραρχική και αιματηρή δομή της
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φράση της Άρεντ «η κοινοτοπία του κακού», η εμφάνιση δηλαδή μιας ακραίας συμπεριφοράς
βίας ως κανονικής, ως συνηθισμένης, ως ρουτίνας.
Ας δούμε όμως το παρακάτω βίντεο:
Το πείραμα για την υπακοή του Milgram
Το βίντεο έρχεται να επιβεβαιώσει με δραματικό τρόπο τι ακριβώς σημαίνει «εγώ απλά
ακολουθώ τις εντολές που μου δόθηκαν».
Σε ένα από τα κλασικά πειράματα στην κοινωνική ψυχολογία, ο Milgram(1974) έδειξε πως
απλοί και καθημερινοί άνθρωποι, χωρίς κάποια ψυχοπαθολογία, ήταν ικανοί να
προκαλέσουν κακό, συγκεκριμένα να επιφέρουν το θάνατο ενός ανθρώπου που δεν
γνώριζαν υπό την καθοδήγηση ενός ατόμου που θεωρείται πως φέρει μια αναγνωρίσιμη
εξουσία, ένας ερευνητής στην περίπτωση του πειράματος. Μέσω της υπακοής καθημερινοί
άνθρωποι μπορούν να διαπράξουν εγκλήματα χωρίς να νιώθουν ατομική ευθύνη γι’ αυτό.
Από τη στιγμή που οι συμμετέχοντες/ουσες στο πείραμα παίρνουν τη διαβεβαίωση πως δε
φέρουν ευθύνη για ό,τι συμβεί στο «μαθητή» συνεχίζουν να χορηγούν ηλεκτροσόκ.
Το ενθαρρυντικό είναι πως δεν υπάκουσαν όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες στο πείραμα του
Milgram, όπως επίσης πάντα βρίσκονται άτομα και στα πιο αυστηρά γραφειοκρατικά και
ιεραρχικά συστήματα που δεν υπακούουν. Για παράδειγμα, στη διάρκεια του πολέμου στο
Βιετνάμ και κατά τη σφαγή γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων από ομάδα Αμερικανών
στρατιωτών στο χωριό Μι Λάι, μόνο ένας στρατιώτης αρνήθηκε να πάρει μέρος στη σφαγή
παρ’ όλο που γνώριζε πως παραβίαζε εντολές.
Ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ για να σκεφτούμε τι μπορεί να «οπλίζει» τους ανθρώπους
που έρχονται αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις να δείξουν ανυπακοή αποδεχόμενοι/ες τις
συνέπειες αυτής της ρήξης.
Σύμφωνα με τη θεωρία του Kohlberg για την εξέλιξη της ηθικής σκέψης, μόνο ένα άτομο, το
οποίο μπορεί να αντιληφθεί πως οι κοινωνικοί κανόνες ενδέχεται να είναι άδικοι και προηγείται
η αξία της ανθρώπινης ζωής, θα αρνούταν να υπακούσει σε μια εντολή. Ένα άτομο που
τοποθετεί τη δικαιοσύνη για όλους πάνω από οτιδήποτε άλλο θα έκανε τα πάντα, ώστε αυτό
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Δραστηριότητα
Μια ιδέα για τις ψυχολογικές θεωρίες για την ανάπτυξη της ηθικής σκέψης θα
βρείτε στο αρχείο «Πρόσθετο υλικό» που βρίσκεται αναρτημένο στην
πλατφόρμα. Ειδικότερα για τη θεωρία του Kohlberg διαβάστε τις σελίδες 29
έως 61.

Ο Kohlberg αξιολόγησε τον τρόπο που ο Άιχμαν δικαιολόγησε τα εγκλήματα που διέπραξε και
διαπίστωσε πως αυτά αφορούσαν κατώτερα επίπεδα ηθικής ανάπτυξης (Παπαδοπούλου και
Μαρκουλής, 1989). Δικαιολογήσεις του τύπου «Δεν ήμουν παρά το γρανάζι μιας μηχανής που
απλά εκτελούσε εντολές», «Δεν είμαι δολοφόνος· πόσο μάλλον δολοφόνος μαζών. Είμαι ένας
συνηθισμένος άνθρωπος με ελαττώματα και προτερήματα», «Για μας η διαταγή ήταν διαταγή.
Δεν υπήρχε περιθώριο για κριτική διάθεση στα πράγματα» ήταν κυρίαρχες ακόμη και σε
ανώτερους αξιωματικούς.

Η διάχυση της ευθύνης

Δείτε εδώ το παρακάτω βίντεο:
Ρατσιστική επίθεση σε στάση λεωφορείου (κοινωνικό πείραμα)

Ας σκεφτούμε εδώ όσα συμβαίνουν στο παραπάνω βίντεο. Πόσο συχνά συμβαίνουν τέτοιου
είδους περιστατικά και επιλέγουμε να μην παρέμβουμε; Τι είναι αυτό που μας εμποδίζει;
Στις 13 Μάρτίου 1964, στις τρεις το πρωί, η Κάθριν Τζενοβέζε δολοφονήθηκε μπροστά στην
είσοδο της πολυκατοικίας της καθώς επέστρεφε σπίτι της από νυχτερινή βάρδια. Η εγκληματική
πράξη διήρκεσε 35 λεπτά. 38 αυτόπτες μάρτυρες παρατηρούσαν τη νεαρή γυναίκα να
μαχαιρώνεται χωρίς να κάνουν τίποτα ούτε καν τηλεφώνησαν στην αστυνομία. Η αστυνομία
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Εικόνα 14. Μια γνώριμη κατάσταση;

Μια από τις πιο σημαντικές πτυχές του εγκλήματος που περιγράφεται παραπάνω, πέρα από
το γεγονός ότι είναι μοναδικό στη βιαιότητα της πράξης, είναι η απάθεια και η μη παρέμβαση
όσων παρακολουθούν. Πέρα από την ψυχολογία του δράστη, πέρα από την υπακοή σε
κάποια εξουσία, μια ακραία τοποθέτηση, μια ακραία συμπεριφορά δε συμβαίνει στο κενό
αλλά εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια άλλων. Η στάση και η παρέμβαση αυτών είναι πολλές
φορές καθοριστική. Ίσως η έκφραση «η σιωπή είναι συνενοχή» ταιριάζει απόλυτα σε μια τέτοια
περίπτωση.
Η τάση αυτή διαπιστώθηκε πειραματικά από τους Darley και Latane, οι οποίοι έδειξαν πως
όσο περισσότερα άτομα παρίστανται ως μάρτυρες σε ένα δυσάρεστο γεγονός, όπως μια
επίθεση ή ένα ατύχημα, τόσο λιγότερο υπεύθυνος αισθάνεται ο καθένας και η καθεμία αφού
η ευθύνη επιμερίζεται.

Ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας

Το παρακάτω βίντεο (Το Πείραμα Φυλάκισης του Stanford) αναφέρεται σε ένα άλλο κλασικό
πείραμα στην κοινωνική ψυχολογία για το οποίο μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο
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Εικόνα 15. Γυναίκα στη ναζιστική Γερμανία φέρει το κίτρινο αστέρι του Δαβίδ ως στίγμα. Το
πρώτο βήμα για να σταματήσουμε να βλέπουμε έναν άνθρωπο έχει γίνει.

Το πείραμα αυτό μας εισάγει σε μια άβολη ερμηνεία της αρνητικής στάσης και της βίας
απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Ο καθένας μπορεί να γίνει θύτης και ο καθένας μπορεί να
γίνει θύμα σε συγκεκριμένα πλαίσια, χωρίς απαραίτητα να έχει κάποια συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά. Αρκεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Άλλος να σταματήσει να φέρει τα
χαρακτηριστικά που τον κάνουν άνθρωπο και να γίνεται ένας αριθμός.
Προσπαθήστε μετά από όσα προηγήθηκαν να απαντήσετε στο ερώτημα τι είναι αυτό που
οδηγεί ανθρώπους σε ακραίες μορφές αντιμετώπισης άλλων ανθρώπων που φτάνουν μέχρι
τη βία.
Στην ενότητα αυτή μπορούμε να δούμε κάποιες από τις συνθήκες που εξηγούν πώς μπορεί να
περάσουμε από μια απλή διάκριση ανάμεσα σε ένα Εμείς και οι Άλλοι σε μορφές ακραίας
κατασκευής του Άλλου. Έχοντας ως παράδειγμα την άνοδο του ναζισμού στη Γερμανία και
των απεχθών εγκλημάτων που προκάλεσε, αναζητούνται μέσα από τη σχετική θεωρία και

γνωρίζει. Σημαντικό ρόλο παίζει εδώ η κοινωνική απάθεια, μια τάση που είναι σημαντικό να
γνωρίζουμε ότι εκδηλώνεται και υπάρχει.
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7. Διαδικασίες και έννοιες στην ακραία κατασκευή της ετερότητας
Ποιες είναι όμως οι διαδικασίες και τα χαρακτηριστικά της σκέψης μέσα από τα οποία ένας
άνθρωπος καταλήγει να χάνει τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά του;
Είναι συχνό το φαινόμενο μια κοινωνική κατηγορία να αντιμετωπίζεται σαν να έχει
πραγματική υπόσταση με συγκεκριμένες, πραγματικές, συνέπειες για όσους/ες ανήκουν σε
αυτή. Αυτό γίνεται αυθαίρετα και στην κοινωνική ψυχολογία ονομάζεται εμπραγμάτωση ή
πραγμοποίηση. Η φυλή αποτελεί μια τέτοια κατηγορία. Τείνουμε δηλαδή να βλέπουμε τον
τρόπο που διαμορφώνονται οι σχέσεις ανάμεσα σε λευκούς και μαύρους στην Αμερική ως
αποτέλεσμα μιας κοινωνικής κατηγοριοποίησης, της φυλής, ενώ αυτές έχουν διαμορφωθεί σε
ένα συγκεκριμένο κοινωνικό και ιστορικό σύστημα εκμετάλλευσης, αυτό της δουλείας, μέσα
στο οποίο άνθρωποι αυθαίρετα χαρακτηρίζονται κατώτεροι, ανάξιοι και ανίκανοι να
απολαύσουν υλικά και συμβολικά αγαθά. Η έννοια της φυλής χρησιμοποιήθηκε ιστορικά για
να δικαιολογήσει τη δουλεία και ενώ σήμερα έχει αποκοπεί από αυτήν, παραμένει στο μυαλό
των ανθρώπων και χρησιμοποιείται για να εξηγήσει τις σχέσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται
σήμερα σαν να προκύπτουν από αυτή. Επειδή η ιστορία της εκμετάλλευσης δεν είναι
παρούσα, η διατήρηση των ανισοτήτων παρουσιάζεται ως συνέπεια της κοινωνικής
κατηγορίας φυλή, ενώ στην πραγματικότητα είναι αποτέλεσμα σχέσεων που δεν υπάρχουν
πια.
Ας σκεφτούμε εδώ την κατηγορία έθνος.
Δραστηριότητα: «Ποιος είναι Έλληνας; Ποια είναι Ελληνίδα»

Προσπαθήστε να απαντήσετε στην ερώτηση «ποιος/ποια είναι Έλληνας/ίδα».
Χρησιμοποιήστε μια κόλλα χαρτί και αυθόρμητα, χωρίς πολλή σκέψη
καταγράψτε όλες τις ξεχωριστές περιγραφές που έρχονται στο μυαλό σας
χωρίς να τις λογοκρίνετε. Ζητήστε από ένα ή περισσότερα άτομα που
γνωρίζετε να κάνουν το ίδιο. Συγκρίνετε τις απαντήσεις των άλλων και τις δικές
σας. Ταυτίζονται τα κριτήρια; Υπάρχουν διαφορές; Υπάρχουν περιπτώσεις

δραστηριότητα περισσότερα από 5 λεπτά.
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Είναι πιθανό να έχουν προκύψει ως απαντήσεις κριτήρια όπως η γλώσσα, ο τόπος γέννησης,
το θρήσκευμα, η διαμονή, η πολιτογράφηση, τα πολιτικά δικαιώματα. Είναι πολύ πιθανό τα
κριτήρια να μην μπορούν να συμπεριλάβουν όλες τις περιπτώσεις. Είναι ο Αντετοκούμπο
Έλληνας; Είναι Ελληνίδα κάποια που γεννήθηκε από Έλληνες μετανάστες στην Αυστραλία
αλλά δε γνωρίζει ελληνικά, δε γνωρίζει τίποτα για τη χώρα καταγωγής των γονιών της, δεν ξέρει
πού βρίσκεται η Ελλάδα στο χάρτη; Είναι Ελληνίδα κάποια που γνωρίζει πολύ καλά ελληνικά,
μεγάλωσε στην Ελλάδα, συνεχίζει να ζει και να εργάζεται στην Ελλάδα αλλά η καταγωγή των
γονιών της είναι από άλλη χώρα και ήρθαν στην Ελλάδα όταν η ίδια ήταν βρέφος; Τα
παραδείγματα αυτά δείχνουν πως ακόμη και κατηγορίες που δίνουν την εντύπωση πως είναι
φυσικές και αμετάβλητες, όπως αυτή της εθνότητας, η διαδικασία ορισμού του περιεχομένου
της και το ποιους/ποιες αφορά μπορεί να αποδειχθεί μια πολύπλοκη διαδικασία, όπως είδαμε
και στην προηγούμενη ενότητα.
Άλλη μια διαδικασία που συνδέεται με την αντίληψη ομάδων είναι η ουσιοποίηση. Πολλές
φορές περιγράφουμε ομάδες ανθρώπων σαν να υπολανθάνει σε αυτές μια δομή, η οποία
είναι άκαμπτη, σταθερή, κληρονομική, βαθιά ριζωμένη, φυσική, διακριτή και αρκετή, ώστε να
περιγράψει κάποιο άτομο συνολικά (Bastian & Haslam, 2010). Σαν να υπάρχει ένα
χαρακτηριστικό, το οποίο προσδιορίζεται βιολογικά και δεν επιδέχεται αλλαγής. Η αντίληψη
πως κοινωνικές ομάδες φέρουν τέτοιου είδους ιδιότητες που τις χαρακτηρίζουν συνολικά
αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές διαστάσεις της προκατάληψης και συνήθως συνοδεύει τη
δικαιολόγηση μιας κατώτερης ή λιγότερο προνομιακής θέσης στην κοινωνία. Θυμηθείτε σε
αυτό το σημείο όσα ειπώθηκαν σχετικά με τη σύνδεση της εγκληματικότητας με ανατομικά
χαρακτηριστικά από τον Λομπρόζο.
Η «πουστιά» αποτελεί ένα κλασικό τέτοιο παράδειγμα. Η εξαπάτηση από μέλη μιας μειονότητας
όχι μόνο αποδίδεται σε όλα τα μέλη της ομάδας, αλλά συγχρόνως κατασκευάζεται ένας όρος
που παρουσιάζει την εξαπάτηση ως συνώνυμο της ομάδας αυτής, των ομοφυλόφιλων στη
συγκεκριμένη περίπτωση. Χρησιμοποιείται μάλιστα όρος που συνδέεται με την υποτιμητική
προσφώνηση ανδρών με ομοφυλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό («πούστης»). Σε αυτό
το παράδειγμα βλέπουμε πως η απατηλή συνάφεια μεταξύ ενός αρνητικού χαρακτηριστικού

του ατόμου. Η χρήση του όρου «πουστιά» σε πλαίσια που δεν έχουν να κάνουν με την
ομοφυλοφιλία νομιμοποιεί αυτή την συσχέτιση, την υποτίμηση και διάκριση που αποκρύπτει.
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Παρακολουθήστε την επικαιρότητα έχοντας στο νου σας αυτές τις διαδικασίες. Προσπαθήστε
να βρείτε παραδείγματα ανθρώπων που ουσιοποιούνται. Σε ποιους ανθρώπους συμβαίνει
αυτό συνήθως; Τι προεκτάσεις έχει όταν η λέξη λαθραίος χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει
έναν άνθρωπο;

Εικόνα 16. Η αντιμετώπιση των γυναικών ως αντικειμένων αποτελεί ένα παράδειγμα
αφαίρεσης ανθρώπινων χαρακτηριστικών. «Χρειάζεται να γδυθούν οι γυναίκες για να
μπουν στο Μητροπολιτικό Μουσείο;» Η εικόνα προέρχεται από διαμαρτυρία της ομάδας
Guerilla Girls για την απουσία έργων γυναικών δημιουργών από το Μητροπολιτικό
Μουσείο, ενώ γυμνά γυναικεία μέλη κυριαρχούν στη δημόσια σφαίρα.

Άνθρωποι που αντιλαμβάνονται τις κοινωνικές κατηγορίες με όρους ουσίας τείνουν να
περιγράφουν ανθρώπους που ανήκουν σε άλλες ομάδες ως κατώτερα, υποδεέστερα
ανθρώπινα όντα (Leyens κ.ά., 2000). Αυτό το φαινόμενο έχει περιγραφεί ως υποανθρωποποίηση και αφορά τόσο τα γνωστικά χαρακτηριστικά (π.χ. κατωτερότητα ως προς
την ευφυΐα) όσο και τα συναισθήματα (απουσία συναισθημάτων). Η αντιμετώπιση
ανθρώπων ως υποδεέστερων ανθρώπινων όντων, ως υπανθρώπων, επιτρέπει την
αντιμετώπισή τους με απάνθρωπους τρόπους, την απέκδυση αυτών από στοιχεία ταυτότητας

του, το γιο του αφεντικού του και ένα άλλο άτομο, μέχρι που κατάφερε να αποδράσει από
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τους βασανιστές του και να βρεθεί από περαστικούς σε άθλια κατάσταση σε ένα δρόμο στην
Ελευσίνα. Ήταν ένας άνθρωπος «χωρίς χαρτιά», που σημαίνει εκτός της προστασίας του
κράτους δικαίου. Του βασανισμού του προηγήθηκε η συστηματική υποτίμηση και εξευτελισμός
της θρησκείας του από το αφεντικό του όσο εργαζόταν στο φούρνο του. Ο Ουαλίντ Τάλεμπ
δικαιώθηκε και οι θύτες του οδηγήθηκαν στη φυλακή. Η περιγραφή του τρόπου που
βασανίστηκε

σοκάρει:

http://tvxs.gr/news/ellada/ksekinise-me-ti-martyria-toy-i-diki-toy-

oyalint-talemp
Η διαδικασία υπο-ανθρωποποίησης μπορεί να συμβεί από ακραίους πολιτικούς χώρους και
ιδεολογίες. Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως ο όρος υπάνθρωποι (Untermenschen) ήταν κομμάτι
της ναζιστικής προπαγάνδας, ενώ και στη ρητορική της Χρυσής Αυγής άνθρωποι
αναφέρονται ως υπάνθρωποι και σκουπίδια.

Εικόνα 17. Από τις πιο γνωστές του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, η παραπάνω φωτογραφία
προέρχεται από την αναφορά του Γιούργκεν Στρόοπ προς τον Χάινριχ Χίμλερ σχετικά με
την κατάπνιξη της εξέγερσης στο γκέτο της Βαρσοβίας. Η λεζάντα που συνοδεύει την
αναφορά είναι η εξής: «Βγαίνουν με τη βία από τα λαγούμια τους».

Κάποιες μειονότητες περιγράφονται στο δημόσιο λόγο και γίνονται αντιληπτές σαν να
αφομοιωθούν. Μια τέτοια μειονότητα είναι οι Τσιγγάνοι. Αυτό γίνεται μέσα από διαδικασίες
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Η διαδικασία της απονομιμοποίησης

Ιδιαίτερα ανάμεσα σε ομάδες που βρίσκονται σε μακροχρόνια σύγκρουση αναπτύσσονται οι
λεγόμενες πεποιθήσεις απονομιμοποίησης, οι οποίες αποτελούν μια διαδικασία απόδοσης
αρνητικών χαρακτηριστικών με στόχο τα μέλη της άλλης ομάδας να εμφανίζονται ως ανάξια
να ανήκουν στην κοινωνία των ανθρώπων, να μην αναγνωρίζεται η ανθρώπινη φύση τους.
Ο Bar-Tal (1990), ο οποίος έχει μελετήσει για δεκαετίες τις κοινωνικές και ψυχολογικές διαστάσεις
της μακρόχρονης σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και το λαό της Παλαιστίνης, ξεχώρισε
πέντε κατηγορίες πεποιθήσεων απονομιμοποίησης:

Εικόνα 18. Γκράφιτι σε τοίχο στην Τρίπολη όπου ο Καντάφι απεικονίζεται ως ποντίκι κατά τη
διάρκεια του εμφύλιου πολέμου στη Λιβύη το 2011, που ακολούθησε την Αραβική Άνοιξη.
Τέτοιες εικόνες είναι συνηθισμένες σε μια εμπόλεμη κατάσταση

Απο-ανθρωποποίηση: ο αποκλεισμός μιας ομάδας από το ανθρώπινο είδος και η σύνδεσή
της με ζώα ή πλάσματα που φέρουν αρνητική αξιολόγηση (σαύρες, ο διάβολος, μάγισσες).
Χαρακτηρισμός ως απόκληρου: η ομάδα παρουσιάζεται σαν να παραβιάζει θεμελιώδεις
κοινωνικούς κανόνες, όπως η συμπεριφορά απέναντι σε ζώα (π.χ. οι Κινέζοι τρώνε σκύλους
και γάτες, διασπορά βίντεο με τις συνθήκες σφαγής αυτών των ζώων, που δεν είναι χειρότερες

(π.χ. σκουπίδι, [ψυχικά]άρρωστος). Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως ενώ η ψυχική ασθένεια
αποτελεί μια ευαίσθητη κατάσταση για το άτομο που υποφέρει από αυτή, οι αναφορές σε
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αυτή γίνονται με τρόπο που στιγματίζουν τα ίδια τα άτομα που υποφέρουν από κάποια ψυχική
ασθένεια.
Χρήση πολιτικών ετικετών: ετικέτες αποδίδονται σε μια ομάδα με τρόπο που να εμφανίζουν
ως αρνητική μια πολιτική τοποθέτηση (π.χ. αναρχοάπλυτος, κομμούνι, ανθέλληνες κτλ.).
Διομαδική σύγκριση: σύγκριση της ομάδας με άλλες ομάδες που ιστορικά ή σε άλλα πλαίσια
προσωποποιούν το κακό (Βάρβαροι, Ούννοι κτλ.).
Αυτές οι πεποιθήσεις είναι αποτέλεσμα ενός περιβάλλοντος σύγκρουσης, αναπτύσσονται και
χρησιμοποιούνται για να εξηγήσουν για ποιο λόγο η άλλη ομάδα αποτελεί απειλή. Αυτό
εξυπηρετεί τη δικαιολόγηση της βίας που ασκείται στα μέλη της άλλης ομάδας. Είναι παρούσες
σε περιπτώσεις ακραίας χρήσης βίας απέναντι σε ομάδες όπως η γενοκτονία, ο πόλεμος, η
δουλεία κι άλλες μορφές μαζικής βίας. Αποτελούν προϋπόθεση για τη διάπραξη και τη
δικαιολόγηση ακραίων εγκλημάτων. Τις συζητάμε εδώ γιατί στο δημόσιο λόγο και κυρίως στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολύ συχνά βλέπουμε να χρησιμοποιούνται τέτοιες στρατηγικές
και να αναπαράγονται τέτοιες ακραίες αναπαραστάσεις του Άλλου, διαμορφώνοντας ένα
επιθετικό κλίμα απέναντι σε ευάλωτους ανθρώπους αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία.

Σε αυτή την υποενότητα παρουσιάστηκαν μια σειρά από έννοιες και διαδικασίες που
συνδέονται με την ακραία κατασκευή άλλων. Αυτές οι κατασκευές είναι συνηθισμένες σε

σελίδα
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8. Όταν ο Άλλος κατασκευάζεται ως απειλή

Η απειλή
Μια ιδιαίτερη αναπαράσταση που σχετίζεται με την ετερότητα είναι αυτή που την εμφανίζει ως
απειλή.
Η απειλή αυτή μπορεί να έχει υλική αλλά μπορεί να έχει και συμβολική βάση. Πρέπει να
σημειωθεί εδώ πως η απειλή αποτελεί διαδικασία κατασκευής και δεν αποτελεί κάτι το οποίο
φέρει ο εκάστοτε Άλλος. Στην πρώτη περίπτωση, ο Άλλος εμφανίζεται να περιορίζει την
πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους, να διεκδικεί επιρροή στη λήψη αποφάσεων, μπορεί να
εμφανίζεται να καταλαμβάνει χώρους, δικαιώματα και προνόμια που ανήκουν στην κυρίαρχη
ομάδα. Σε αυτά η κυρίαρχη κοινωνικά ομάδα, η κοινωνία υποδοχής στην περίπτωση των
προσφύγων, θεωρείται πως έχει αποκλειστικό προνόμιο (Bobo, 1999).
Αυτό είναι κάτι που διαφοροποιεί τα μέλη της κυρίαρχης ομάδας, αφού δε μοιράζονται όλοι
τέτοιες ιδέες αποκλειστικότητας. Όσοι αντιτίθεται σε θετικές διακρίσεις, σε μέτρα στήριξης των
προσφύγων, είναι πιθανό να το κάνουν γιατί συγχρόνως αντιλαμβάνονται την κοινωνία ως
ένα παιχνίδι μηδενικού αποτελέσματος, όπου κάποιοι χάνουν και κάποιοι κερδίζουν. Αυτού του
είδους οι αντιλήψεις συνδέονται με την προκατάληψη. Είναι δηλαδή περισσότερο πιθανό
κάποιος να έχει αρνητική στάση απέναντι σε μία μειονότητα, όταν αντιλαμβάνεται την
κοινωνία ως ένα πεδίο ανταγωνισμών, όπου υπάρχουν μόνο νικητές και χαμένοι.
Θα μπορούσε να υποθέσει κάποιος/α ότι άνθρωποι που βρίσκονται να έχουν χάσει προνόμια
λόγω μιας κακής συγκυρίας (π.χ. οικονομική κρίση, απώλεια εργασίας, μείωση μισθών κτλ.)
αισθάνονται μεγαλύτερη απειλή απέναντι στο Άλλο. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τις μελέτες.
Το παράδοξο εδώ είναι πως αυτοί που βιώνουν τον Άλλο ως απειλή είναι συνήθως αυτοί που
έχουν ένα καλό επίπεδο ζωής. Είναι κυρίως αυτοί των οποίων η ζωή βελτιώνεται που βλέπουν
τους άλλους ως απειλή. Έρευνες έχουν δείξει πως η αντίληψη μιας ομάδας ως απειλής
συνδέεται με μια γενική ικανοποίηση και όχι με τη δυσαρέσκεια από το επίπεδο της ζωής ενός

ακροδεξιών κομμάτων. Ακόμη και αν μετανάστες και ντόπιος πληθυσμός μοιράζονται μια
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διαφορετική αγορά εργασίας, στο λόγο του Γαλλικού Εθνικού Μετώπου κυριάρχησε το
σύνθημα της προτεραιότητα της εργασίας μόνο για Γάλλους (Χρυσοχόου, 2005). Σκεφθείτε
εδώ πόσο συχνά μπορεί να ακούγονται στον περίγυρο διατυπώσεις του τύπου «Μας
παίρνουν τις δουλειές». Και αν αυτού του είδους η απειλή μπορεί να αντιπαρατεθεί εύκολα με
λογικά επιχειρήματα του τύπου «Οι μετανάστες κατευθύνονται σε τομείς της παραγωγής που
ο ντόπιος πληθυσμός έχει εγκαταλείψει», δεν ισχύει το ίδιο με τη συμβολική απειλή.

Εικόνα 19. Βουδαπέστη, παπούτσια στο Δούναβη, στη μνήμη της εξόντωσης ανθρώπων
που είχαν συστηματικά κατασκευαστεί ως απειλή στην Ευρώπη του Β΄ Παγκοσμίου
πολέμου. Η Ουγγαρία σήμερα κατασκευάζει τείχη. Ας ελπίσουμε ότι η λήθη της ιστορίας
είναι προσωρινή.

Η συμβολική απειλή βασίζεται στην αντίληψη της διαφοράς σε αξίες, κανόνες ή πεποιθήσεις
μιας κοινωνικά κυρίαρχης ομάδας και μιας μειοψηφίας. Σε αυτή την περίπτωση, οι πολιτισμικές
πρακτικές μιας ομάδας, τα σύμβολά της, οι αξίες της ορίζονται ως αντίθετες και άρα μη
συμβατές με αυτές της κοινωνικά κυρίαρχης ομάδας στην οποία ανήκει κάποιος/α. Μάλιστα,
αυτού του είδους η απειλή φαίνεται να σχετίζεται με πιο αρνητικές στάσεις απέναντι σε
μειονότητες (Sniderman & Hagendoorn, 2007). Συχνά, οι μετακινήσεις πληθυσμών προς άλλες
χώρες συνοδεύονται από το φόβο σε κάποια κομμάτια του ντόπιου πληθυσμού ότι στοιχεία
ξένων παραδόσεων και κουλτούρας θα ανατρέψουν παραδοσιακές αξίες και θα επιφέρουν
αλλαγές στον παραδοσιακό τρόπο ζωής και αυτό μάλιστα εμφανίζεται ως βασική θέση

ενότητα και πιο συγκεκριμένα την εμπραγμάτωση και την ουσιοποίηση. Την ιδέα δηλαδή πως
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κάποιες κατηγορίες έχουν ουσία, υπακούουν σε κάποιου είδους βιολογία, δεν αλλάζουν, είναι
άκαμπτες και συνεπάγονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και συμπεριφορές για όσους τις
φέρουν.
Η απειλή έχει άμεση σχέση με το πώς ορίζεται η ομάδα στην οποία ανήκει κάποιος/α και η
σχέση που διαμορφώνει με την άλλη ομάδα που εμφανίζεται ως απειλή. Όταν μια ομάδα
κατασκευάζεται και γίνεται αντιληπτή με όρους ριζικής αντίθεσης σε σχέση με την κοινωνικά
κυρίαρχη, εθνική ομάδα, για όσους/ες η ταύτιση είναι ισχυρή είναι περισσότερο πιθανό να
αντιληφθούν τον Άλλο ως απειλή. Στο χώρο της εθνικής ταυτότητας, μιας ταυτότητας που για
πολλούς αποτελεί ένα βασικό τρόπο με τον οποίο ορίζουν τον εαυτό τους, το περιεχόμενο που
δίνουν σε αυτή την ταυτότητα (τυφλός ή δημιουργικός πατριωτισμός· Schatz, Staub & Lavine,
1999) επηρεάζει το βαθμό στον οποίο μια ετερότητα θα γίνει αντιληπτή ως εχθρική. Μια εθνική
ταυτότητα που ορίζεται με όρους ανεκτικότητας είναι πιο φιλική απέναντι στον Άλλο
(δημιουργικός πατριωτισμός) σε σχέση με μια εθνική ταυτότητα που ορίζεται στη βάση της
απόλυτης ορθότητας για την ίδια και τον αποκλεισμό των άλλων και τον εκμηδενισμό των
αντιπάλων (τυφλός πατριωτισμός). Το νόημα του πατριωτισμού αποτελεί πάντα ένα πεδίο
ανταγωνισμών ανάμεσα σε ομάδες για τον προσδιορισμό του περιεχομένου του.
Μπορείτε να σκεφθείτε διαφορετικές προσεγγίσεις του πατριωτισμού; Ο πατριωτισμός της
αλληλεγγύης είναι μια τέτοια προσέγγιση.
Η συμβολική απειλή εμφανίζεται ως απειλή της ταυτότητας. Ο Άλλος εμφανίζεται να απειλεί
βασικές διαστάσεις του τρόπου που κάποιος/α ως μέλος της ομάδας του βλέπει τον εαυτό
του και αυτό συμβαίνει ανάμεσα σε αυτούς και αυτές που έχουν πολύ ισχυρή ταύτιση με την
ομάδα τους και συγχρόνως της δίνουν ένα περιεχόμενο που αποκλείει άλλες ομάδες
(δημιουργικός/τυφλός πατριωτισμός).
Αυτή η απειλή μπορεί να παίρνει διαφορετικές μορφές. Μπορεί μέλη της κυρίαρχης ομάδας
να αισθάνονται πως αποδίδονται στην ομάδα ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά, να νιώθουν πως
η ομάδα δεν είναι ξεχωριστή, πως υπονομεύεται η αξία της, πως αλλάζει η θέση του ατόμου

διαδικασία να ξανασκεφτούν το νόημα των κατηγοριών και τις διαστάσεις που ορίζουν τη
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σύγκριση ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες που είναι απαραίτητες για να αξιολογηθεί η
ομάδα και η θέση του ατόμου μέσα σε αυτή. Είναι πιθανό οι άνθρωποι που ανήκουν στις
κοινωνίες υποδοχής και αποτελούν μέλη των κυρίαρχων πολιτισμικών ομάδων να
αισθάνονται ότι απειλούνται λόγω των νέων νοημάτων και αξιών που αποδίδονται στην
κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Σκεφθείτε εδώ διαφορετικούς τρόπους που παρουσιάζονται άλλες ομάδες ως απειλή από
ανθρώπους γύρω σας. Τι είναι αυτό που απειλείται;

Συνήθως το νόημα της κατηγορίας αυτής χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια, ενώ τώρα έρχεται
αντιμέτωπη με χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται ως ανόμοια ή και ανταγωνιστικά της
κυρίαρχης κατηγορίας. Ακούγεται πολλές φορές «Η Ελλάδα είναι χώρα που οι άνθρωποί της
μεταναστεύουν και όχι χώρα υποδοχής». Παρ’ όλα αυτά, αυτή η ιδέα της ομοιογένειας
δημιουργεί την ψευδαίσθηση ενός ενιαίου συνόλου πριν εμφανιστεί ο Άλλος. Όπως έχει ήδη
αναφερθεί, η κυρίαρχη ομάδα δεν είναι ενιαία αλλά διαφοροποιείται ως προς το περιεχόμενο
που δίνει στην κοινή εθνική ταυτότητα, τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τις κοινωνικές σχέσεις
(ανταγωνιστικές ή συνεργασίας), την ανάγκη ή την απόρριψη των κοινωνικών ιεραρχιών.

Μπορείτε να σκεφθείτε εδώ διαφορετικούς τρόπους που η υποδοχή των
προσφύγων θέτει υπό δοκιμή τον τρόπο που κάποιος/α δίνει περιεχόμενο
στην εθνική ταυτότητα; Μπορείτε να ανακαλέσετε περιπτώσεις στις οποίες
διαφορετικά περιεχόμενα της εθνικής ταυτότητας χρησιμοποιούνται ως
σημείο σύγκρουσης διαφορετικών αντιλήψεων για τους όρους υποδοχής των
προσφύγων;

Όταν μειονότητες γίνονται αντιληπτές ως απειλή στην ταυτότητα μιας κυρίαρχης ομάδας, στην
ακραία του μορφή αυτό περιγράφεται ως απειλή μόλυνσης, ενώ η ιδέα της επαφής δημιουργεί
αντίδραση. Πρόσφατα είδαμε τέτοιες αντιδράσεις σε κάποια σχολεία, όπου μέλη ομάδων με
ακραία πολιτική ιδεολογία και έναν επιθετικό ορισμό του έθνους εισέβαλαν στα σχολεία,
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Μπορεί να υπάρξει ρατσισμός προς την κυρίαρχη ομάδα;
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει σε εξέλιξη μια συζήτηση για το αν η κρατική ενίσχυση και η
αλληλεγγύη ενεργοποιείται και κατευθύνεται περισσότερο προς τους πρόσφυγες και λιγότερο
στα μειονεκτούντα μέλη της κυρίαρχης ομάδας, τους ντόπιους, που βιώνουν την ανεργία και
τη φτώχεια σε μια περίοδο σκληρής λιτότητας. Ακούγεται σε σχέση με αυτό πως υπάρχει
ρατσισμός προς τους Έλληνες. Σκεφθείτε λίγο εδώ. Μπορεί να υπάρξει ρατσισμός προς τους
Έλληνες; Είναι δυνατόν οι Έλληνες ως κυρίαρχη ομάδα να υποστούν ρατσισμό;
Σε αυτή τη διατύπωση υπάρχει αρχικά μια λανθασμένη χρήση του όρου ρατσισμός.
Αντίστοιχα χρησιμοποιείται και ο σεξισμός. Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο ρατσισμός και ο
σεξισμός είναι κάτι περισσότερο από μια αρνητική στάση ή προδιάθεση απέναντι σε κάποιον
λόγω του χρώματος του δέρματός του ή του φύλου του, η οποία μπορεί να είναι αμφίδρομη.
Ο ρατσισμός και ο σεξισμός αποτελούν ιστορικά συστήματα διάκρισης και εκμετάλλευσης, τα
οποία διαπερνούν ολόκληρες κοινωνίες, τους θεσμούς, τη γλώσσα, τις κοινωνικές σχέσεις.
Αποτελούν συνολικά συστήματα διάκρισης και λειτουργούν σε πολλά επίπεδα, υπαγορεύουν
την ανισοκατανομή προνομίων και τη θέση μέσα στην ιεραρχική δομή, ενώ η επίδρασή τους
δεν είναι πάντα ορατή. Ακόμη και αν ένας άνδρας μπορεί να εντοπίσει ορισμένες γυναίκες που
κατέχουν καλύτερη θέση από τον ίδιο (οικονομικά, επαγγελματικά κοκ), αυτό δεν αποτελεί
απόδειξη πως οι γυναίκες δεν υφίστανται διάκριση συνολικά ως φύλο.
Όταν κάποιος επιλέγει να συγκρίνει τον εαυτό του με τα μέλη μιας μειονότητας που τυχαίνει να
βρίσκονται σε υψηλότερη θέση από τον ίδιο, είναι λογικό να διαπιστώνει τη μειονεξία του. Αυτό
όμως δε σημαίνει πως η κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκει είναι μια μη προνομιούχα ομάδα,
υφίσταται δηλαδή διακρίσεις ως ομάδα.
Σε αυτή την ενότητα αναλύθηκε το περιεχόμενο που παίρνει η κατασκευή του Άλλου ως απειλή
και επιχειρήθηκε να δειχθεί πως αυτή η διαδικασία έχει να κάνει περισσότερο με τα
χαρακτηριστικά της ομάδας που ανήκει κάποιος/α παρά με τα χαρακτηριστικά της ομάδας
που κατασκευάζεται ως απειλή. Ξαναβλέπουμε εδώ ζητήματα αυτοκατηγοριοποίησης που
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9. Ισλαμοφοβία: μια καινούρια παλιά προκατάληψη
Η

ισλαμοφοβία

εκφράζει

την

προκατάληψη

και

την

εχθρότητα

απέναντι

στους

μουσουλμάνους και ορίζεται ως το μίσος ή ο φόβος προς το Ισλάμ, ιδιαίτερα ως πολιτική
δύναμη. Απέναντι σε μουσουλμάνους ως άτομα και απέναντι στο Ισλάμ ως οντότητα. Παρ’
όλο που το Ισλάμ αποτελεί θρησκεία και όχι κάποια πολιτισμική οντότητα, υπάρχει συχνά
σύγχυση ως προς αυτό.

Εικόνα 20. Οι επιθέσεις στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στη Νέα Υόρκη στις 11 Σεπτέμβρη
2001 αποτελούν σημείο-καμπή για την αύξηση της ισλαμοφοβίας.

Πριν τις 11 Σεπτέμβρίου του 2001 και την επίθεση στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στη Νέα
Υόρκη, ακόμη και σε χώρες με μεγάλη πυκνότητα μουσουλμανικών πληθυσμών, όπως στη
Βρετανία, δύσκολα μπορούσε να βρει κανείς αρνητικές αναφορές στα ΜΜΕ που αφορούσαν
αυτή την κοινωνική κατηγορία. Όπως έχει αποτυπωθεί σε σχετικές έρευνες, ήταν από αυτό το
γεγονός και μετά που στη δημόσια συζήτηση άρχισε να αναδύεται αυτή η κοινωνική κατηγορία
και η αναζήτηση διαφορών της με την κυρίαρχη ομάδα. Ήταν από αυτό το σημείο και μετά
που άρχισε να αναπτύσσεται εχθρότητα απέναντι σε μουσουλμάνους σε διάφορες
ευρωπαϊκές χώρες (Allen & Nielsen, 2002), ενώ συγχρόνως αρχίζει να αναπτύσσεται μια
κοινωνίες. Οι αρνητικές στάσεις για το Ισλάμ εμφανίζονται στον πολιτικό λόγο με περιεχόμενο
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προοδευτικές κοινωνίες, εθνικές ταυτότητες και κουλτούρα (Verkuyten & Zaremba, 2005). Μια
απειλή σε συμβολικό επίπεδο, όπως περιγράφηκε σε προηγούμενη υποενότητα.
Η 11η Σεπτεμβρίου εγκαινίασε τον πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία, ο οποίος εισήχθη στο
δημόσιο λόγο με εμφατικό τρόπο, όπου οργανώσεις που αναφέρονται στο Ισλάμ, όπως η Αλ
Κάιντα, εμφανίζονται ως ο απόλυτος εχθρός, ο απόλυτος Άλλος. Την 11η Σεπτεμβρίου
ακολούθησαν κάποια χρόνια αργότερα, το 2005, οι βομβιστικές επιθέσεις στο Λονδίνο. Με
αφορμή αυτές τις επιθέσεις, δύο βασικά θέματα αναδείχθηκαν στην περιγραφή του Ισλάμ:
αυτό της ομοιογενούς και ουσιοποιημένης οντότητας, δυνητικά επικίνδυνης, και αυτό της
αμφισβήτησης των πολυπολιτισμικών κοινωνιών ως μοντέλου ειρηνικής συνύπαρξης
διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων (Wood & Finlay, 2008). Κουλτούρα και θρησκεία
συνήθως αλληλοδιαπλέκονται όσον αφορά το Ισλάμ και τις κοινωνικές αναπαραστάσεις σε
σχέση με αυτό. Βλέπουμε εδώ να αναπτύσσεται μια από τις διαδικασίες που περιγράφηκαν
στην προηγούμενη ενότητα, αυτή της απόδοσης ουσίας σε μια κοινωνική κατηγορία και το
πώς αυτό δικαιολογεί μια συγκεκριμένη τοποθέτηση σε σχέση με μέλη της κατηγορίας, αυτή
της αδυναμίας συνύπαρξης με την κυρίαρχη ομάδα. Το σημαντικό εδώ είναι πως δεν γίνεται
σαφές ποιοι/ες περιλαμβάνονται σε αυτήν την κατηγορία.
Παρ’ όλο που από το 2001 και μετά οι αρνητικές στάσεις στην περιγραφή των μουσουλμάνων
με όρους εχθρικούς είναι πιο συνηθισμένες, αυτό σχετίζεται με αναπαραστάσεις που έχουν
μια ιστορία. Οι μουσουλμάνοι περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη κοινωνική ή πολιτισμική
ομάδα κατασκευάζονται και περιγράφονται ως μια ομοιογενής οντότητα σε απόλυτη αντίθεση
με τις δυτικές κοινωνίες. Εκφράσεις όπως «σύγκρουση πολιτισμών», ο «μουσουλμανικός
κόσμος», «ελευθερία και φονταμενταλισμός», «ο πόλεμος ενάντια στην τρομοκρατία»
τροφοδοτούν

την

αναπαράσταση

της

απόλυτης

αντίθεσης,

ενώ

συγχρόνως

χρησιμοποιούνται για την αιτιολόγηση παρατηρούμενων συμπεριφορών και φαινομένων που
εμπλέκουν άτομα μουσουλμανικής καταγωγής. Ιδιαίτερα η τελευταία διατύπωση τοποθετεί
τους μουσουλμάνους σε ένα πλαίσιο ανοιχτής πολεμικής σύγκρουσης αποδίδοντάς τους
όρους εχθρού. Είναι πέρα από το πλαίσιο αυτής της ενότητας η αναζήτηση των ιστορικών
στοιχείων αυτής της αντίθεσης. Παρ’ όλα αυτά ένα χρήσιμο σχετικό ανάγνωσμα είναι αυτό

αυτή της αντίθεσής του με το δυτικό, εφ’ όσον η σύγχρονη δυτική ταυτότητα οικοδομήθηκε
πάνω στην αντίθεσή της με την Ανατολή.
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Τις τελευταίες δεκαετίες, οι μουσουλμάνοι έχουν συστηματικά κατασκευαστεί ως μια ομάδα
επιθετική και απειλητική για την κυρίαρχη κοινωνική ομάδα με την υπερβολική προβολή
αρνητικών συμπεριφορών και δραστηριοτήτων που τους αφορούν, έτσι που ανέδειξαν μια
δεξαμενή ιδεών και βασικών αναπαραστάσεων για τους μουσουλμάνους ως εξ ορισμού
επικίνδυνους, αδίσταχτους, ανήθικους και ικανούς για όλα. Στη συνέχεια, ανάλογες αρνητικές
δραστηριότητες λειτουργούν ως αποδείξεις, κατασκευάζοντας έναν κύκλο σε μια διαδικασία
διαμόρφωσης μιας κοινωνικής αναπαράστασης για τον Άλλο (Moore et al., 2008).
Μπορούμε να σκεφτούμε εδώ το υλικό των πρώτων ενοτήτων αυτού του κεφαλαίου σχετικά
με την απατηλή συνάφεια, το ύστατο σφάλμα απόδοσης, την τοποθέτηση των
μουσουλμάνων στον κοινωνικό χάρτη. Καλούμαστε εδώ να σκεφτούμε την ισλαμοφοβία και
τις συνέπειές της ως μια κοινωνική κατασκευή μιας κυρίαρχης ομάδας στην οποία απαιτείται
να ορίσουμε το Εμείς, τα χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας και τις ανάγκες που ικανοποιεί
αυτή η κατασκευή γι’ αυτό το Εμείς.
Από σχετικές αναλύσεις προκύπτει πως ένα βασικό στοιχείο της προκατάληψης απέναντι
στους μουσουλμάνους είναι ότι αποτελούν ένα μονολιθικό σύνολο όπου τα μέλη του είναι
δεμένα σε ένα ενιαίο, αδιάσπαστο και συνεκτικό όλο. Κεντρικό χαρακτηριστικό αυτής της
ενότητας είναι η αλληλεξάρτηση των μελών, οι κοινοί στόχοι, η κοινή αντίληψη και η επαφή.
Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι είναι στατικοί ως ομάδα και δεν ανταποκρίνονται στις αλλαγές.
Ας δούμε εδώ ένα παράδειγμα. Στις 22 Μαρτίου του 2017 ένας Βρετανός έπεσε με το
αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς στη γέφυρα Westminster έξω από το Βρετανικό Κοινοβούλιο
και οδήγησε στο θάνατο 3 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 50 άλλους. Η
επίθεση αυτή είχε παρόμοια χαρακτηριστικά με άλλες επιθέσεις σε διάφορες πόλεις της
κεντρικής Ευρώπης και συνδέονται με την τρομοκρατία. Ο δράστης ήταν μουσουλμανικής
καταγωγής. Την επικαιρότητα μονοπώλησε η φωτογραφία μιας νεαρής γυναίκας που φορά
μαντίλα, η οποία περνά από το σημείο που συνέβη η επίθεση. Πίσω της υπάρχει ένα άτομο
πεσμένο στο πεζοδρόμιο ενώ άλλοι άνθρωποι εμφανώς αναστατωμένοι/ες φαίνονται να του
προσφέρουν βοήθεια. Η ίδια η νεαρή γυναίκα που προσπερνά φαίνεται αναστατωμένη. Η

εξέφραζαν και όσους προσπάθησαν να υπερασπιστούν τη νεαρή γυναίκα· ανάμεσα σε
αυτούς και ο ίδιος ο φωτογράφος.
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Λίγες μέρες μετά το συμβάν, γυναίκες μεταξύ των οποίων και γυναίκες μουσουλμανικής
καταγωγής στάθηκαν πιασμένες χέρι χέρι έξω από το Βρετανικό Κοινοβούλιο εκφράζοντας
την αλληλεγγύη τους στα θύματα και τις οικογένειές τους.
Στην ενότητα αυτή παρουσιάστηκαν κάποιες από τις ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις
της ισλαμοφοβίας, της προκατάληψης που συνδέεται με τους μουσουλμάνους. Στο πλαίσιο
αυτό επιχειρήθηκε να φωτιστούν μέσα από τις θεωρίες που έχουν ήδη περιγραφεί περιστατικά
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από την επικαιρότητα.
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10. Ρητορική μίσους
Η ρητορική μίσους αποτελεί μια ακραία μορφή προκατάληψης. Δεν είναι πρόσφατο
φαινόμενο, όμως πρόσφατα απασχολεί πολύ έντονα την επικαιρότητα, ενώ τα εγκλήματα
μίσους γνωρίζουν έξαρση (Έκθεση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τα Εγκλήματα Μίσους στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Η νομοθεσία (σύνδεσμος)
αναγνωρίζει πως κάποια εγκλήματα ενθαρρύνονται από την εχθρότητα απέναντι σε
συγκεκριμένες ομάδες (που ορίζονται με βάση τη φυλή, το φύλο, την εθνικότητα, τη
σεξουαλικότητα) και αποτελεί ένα κοινωνικό σημείο συναίνεσης για την αντιμετώπιση αυτού
του είδους των συμπεριφορών (Ν. 927/1979). Στο άρθρο 1 του Νόμου 927/1979
(τροποποιήθηκε με το Ν.4285/2014) για τη «Δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους» προβλέπονται
ποινές για όσους/ες με πρόθεση, δημόσια, είτε προφορικά είτε διαμέσου του τύπου ή του
διαδικτύου, διεγείρουν ή προτρέπουν σε ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις,
μίσος ή βία κατά προσώπων, επειδή ανήκουν σε κάποια ομάδα. Μπορείτε να διαβάσετε τι
ακριβώς προβλέπει ο αντιρατσιστικός νόμος.
Αυτή η νομοθεσία αλλά και η λογική της χρήσης ενός ακραίου λόγου απέναντι σε μειονότητες
συχνά παρουσιάζεται σαν να αντιτίθεται σε θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες στηρίζονται
οι δυτικές κοινωνίες, όπως αυτή της ελευθερίας του λόγου. Το παράδοξο είναι πως αυτή η
θέση εκφράζεται από αυτούς που αμφισβητούν αυτές ακριβώς τις θεμελιώδεις αρχές των
ατομικών δικαιωμάτων και του ανθρωπισμού και υπερασπίζονται μια αυταρχική οργάνωση
των κοινωνιών (μια ενδιαφέρουσα ανάλυση πάνω σε αυτό μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο του
Ranciere Το μίσος για τη Δημοκρατία. Παρ’ όλο που το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου
αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα, η άσκησή του συνδέεται με ένα άλλο αναφαίρετο δικαίωμα, το
δικαίωμα να ζεις μια ζωή χωρίς βία ή τη στέρηση ελευθεριών.
Ας δούμε εδώ ένα παράδειγμα για το πώς συζητιέται και αντιμετωπίζεται αυτή η σύγκρουση
διαφορετικών δικαιωμάτων. Στο Νότιγχαμ της Αγγλίας συζητιέται από την τοπική αστυνομία η
ανάδειξη της σεξουαλικής παρενόχλησης ή, ορισμένο αλλιώς, το δικαίωμα των ανδρών να
εκφράζουν με εμφανή τρόπο σε μια γυναίκα που δε γνωρίζουν πόσο αυτή τους αρέσει, σε

που προέρχεται από την ενασχόληση με τα σώματά τους πολύ συχνά με παραπομπές
σεξουαλικού περιεχομένου, η τοπική αστυνομία προχώρησε σε αυτή την απαγόρευση.
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Τι είναι όμως η ρητορική μίσους από μια ψυχολογική και κοινωνική οπτική; Είναι λόγος που
χρησιμοποιείται ως όπλο επίθεσης, τρομοκράτησης, τραυματισμού, εξευτελισμού και
υποτίμησης ενός Άλλου. Η ρητορική μίσους κατευθύνεται στην κοινωνική ταυτότητα του
Άλλου με στόχο το στιγματισμό αυτής, να επιφέρει δηλαδή ένα στίγμα. Το βιβλίο του Έρβιν
Γκόφμαν το Στίγμα αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα κοινωνιολογική ανάλυση του
στιγματισμού ανθρώπων στη βάση κάποιων χαρακτηριστικών. Η επίθεση σε ένα άτομο γίνεται
στη βάση της κοινωνικής ταυτότητας που φέρει ως μέλος μιας ομάδας, η οποία ορίζεται
ανταγωνιστικά σε σχέση με τη δική μας.
Η ρητορική μίσους δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Πάντα υπήρχαν άτομα (εδώ πάντα
λανθάνει η ομάδα στην οποία ανήκουν και που ορίζεται με όρους κυριαρχίας απέναντι στην
άλλη ομάδα) που εξέφραζαν ακραίες απόψεις για άλλες ομάδες. Παρ’ όλα αυτά στις μέρες
μας το φαινόμενο φαίνεται να ξεφεύγει από τα όρια της ρητορικής ενός συγκεκριμένου
πολιτικού ή ιδεολογικού χώρου, όπως παρατηρεί η Volpato για την ιταλική κοινωνία, ενώ
συγχρόνως πολιτικές δυνάμεις που τη χρησιμοποιούν φαίνεται να τυχαίνουν ευρύτερης
αποδοχής. Η ρητορική μίσους, που βασίζεται σε παλιές προκαταλήψεις και στερεότυπα, έχει
επιστρέψει στη δημόσια συζήτηση. Οι εκλογές αναδεικνύουν δυνάμεις που την εξασκούν σε
ακραίο βαθμό, όπως το πρόσφατο παράδειγμα της εκλογής Τραμπ στις ΗΠΑ, ίσως το πιο
ηχηρό όχι όμως το μοναδικό. Η ρητορική μίσους έχει ιστορικά συνδεθεί με μαζικά εγκλήματα
κατά της ανθρωπότητας που συνδέονται με το ναζισμό και το φασισμό. Παρ’ όλα αυτά
στοιχεία αυτής της μελανής ιστορίας τείνουν να αποσιωπούνται από το δημόσιο λόγο και τη
συλλογική μνήμη δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κενό μνήμης (Volpato κά, 2010).
Ας σκεφθούμε εδώ μια σειρά από περιστατικά που σχετίζονται με τη χρήση ακραίου λόγου
απέναντι σε ανθρώπους που ανήκουν σε μειονότητες. Αυτό αφορά ομάδες που
τοποθετούνται στον κοινωνικό χάρτη στην περιοχή που ορίζεται χαμηλά στην ικανότητα
και τη συμπάθεια. Ποιες είναι αυτές οι ομάδες; Πόσο συχνά εμφανίζεται ένας τέτοιος λόγος;
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Ρητορική μίσους και εγκλήματα μίσους
Υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στη ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους. Η ρητορική
μίσους νομιμοποιεί τη χρήση βίας απέναντι στις ομάδες που αυτή στρέφεται. Αυτό που
διαφοροποιεί τη ρητορική μίσους από την έκφραση απέχθειας ή μίσους ως συναισθήματος
είναι ότι εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ιδεολογίας που υποτιμά και περιθωριοποιεί άλλους ως
συστατικό στοιχείο ταυτότητας (Post, 2009).
Πολλές φορές λέγεται πως «Εντάξει, είπαμε μια κουβέντα παραπάνω και τι έγινε;» Είναι όμως
έτσι; Είναι ο λόγος αθώος; Πολλές φορές μέλη μειονοτήτων αποκαλούνται όχι τυχαία ως οι
«χωρίς φωνή». Ας αναρωτηθούμε εδώ αν έχουν όλοι δημόσιο βήμα και αν η ικανότητα
έκφρασης, ο ωραίος και συγκροτημένος λόγος, υποκρύπτει δύναμη ως προς τα μέσα που
κατέχει κάποιος.
Ένα έγκλημα περιλαμβάνει θύματα, δράστες και παρατηρητές. Στην κατηγορία παρατηρητές
και στο σημαντικό ρόλο που αυτοί διαδραματίζουν αναφερθήκαμε σε προηγούμενη ενότητα.
Η έννοια της ρητορικής μίσους μας βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτούμε την κατηγορία
δράστης πιο σύνθετα.
Τείνουμε να βλέπουμε ως δράστη αυτόν που είχε το μαχαίρι και σκότωσε, όμως τείνουμε να μη
βλέπουμε αυτόν που όπλισε το δράστη με το μαχαίρι. Η διάκριση ανάμεσα σε αυτούς που
υποκινούν και αυτούς που εκτελούν ένα έγκλημα είναι πολύ σημαντική (Mandel, 2002). Είναι
οι στόχοι, τα σχέδια και οι πράξεις των υποκινητών που βάζουν σε κίνηση μια πολύπλοκη,
αιτιακή αλυσίδα που οδηγεί σε μορφές συλλογικής βίας. Ο ρόλος των υποκινητών συχνά
υποτιμάται, ίσως γιατί είναι πιο απλή η ταύτιση μιας πράξης με ένα δράστη. Η έννοια της
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ρητορικής μίσους λαμβάνει υπόψη ακριβώς αυτή τη διάσταση.
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Ομάδες και ταυτότητες σε μια διαδικασία κοινωνικής αλλαγής προς το καλύτερο ή το
χειρότερο

Πάντα υπάρχουν παράλογες ιδέες και ακραίες ιδεολογίες. Το ζήτημα είναι να δούμε πώς
κάποιος άνθρωπος ή άνθρωποι μαζικά ακολουθούν τέτοιου είδους ιδεολογίες και τις εκτελούν
(Staub, 1989). Σε στιγμές κρίσης οι άνθρωποι ψάχνουν για νόημα και μια αίσθηση
σταθερότητας του κόσμου τους. Αναζητούν συνεκτικότητα και σταθερότητα. Οι ευρείες
κοινωνικές κατηγορίες προσφέρουν τέτοιες δυνατότητες. Ο εθνικισμός δημιουργεί αίσθηση
ενότητας και υπεροχής όσων ανήκουν στο έθνος. Συγχρόνως, οξύνει τα όρια ανάμεσα στο
Εμείς και οι Άλλοι. Ενεργοποιείται από κάποιας μορφής συλλογική ταπείνωση. Προβλήματα
καθημερινότητας στην κοινωνία που επιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, οικονομική
ύφεση και ανεργία, πολιτικές συγκρούσεις και εντάσεις, υποτίμηση της χώρας σε διεθνές
πλαίσιο έχουν συνδεθεί ιστορικά με την επιθετικότητα των κυρίαρχων κοινωνικά ομάδων
απέναντι σε μειονότητες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κάλυψη της ανάγκης για μια θετική
ταυτότητα που αντλείται από τις κοινωνικές ομάδες στις οποίες ανήκει κάποιος/α τίθεται σε
αμφισβήτηση. Το παράδειγμα της Γερμανίας μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο χρησιμοποιείται
συχνά. Η ήττα, η συλλογική ταπείνωση και η επιβολή σκληρών οικονομικών αποζημιώσεων, η
φτώχεια και η ανεργία αποτέλεσαν την πρώτη ύλη για την ανάδυση ακραίων ιδεολογιών και

τις διαστάσεις της ρητορικής μίσους ενάντια σε μετανάστες, γυναίκες, ομοφυλόφιλους.
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τα δίπολα Εμείς και οι Άλλοι, το περιεχόμενο που αποδίδεται στο
Εμείς, μπορούν να κινητοποιήσουν μαζικά ανθρώπους προς διαφορετικές κατευθύνσεις –
βρίσκονται δηλαδή στη βάση της κοινωνικής επιρροής.
Ας δούμε πώς λειτουργεί αυτό. Η κοινωνική επιρροή είναι ένα παιχνίδι ορισμού του
περιεχομένου ταυτοτήτων. Ποιοι είμαστε Εμείς και ποιοι είναι οι Άλλοι. Η ταυτότητα που
περιγράφεται σημαίνει σεβασμό, εμπιστοσύνη και συμπάθεια για όσους/ες εμπεριέχονται σε
αυτή, ενώ βάζει απέναντι όσους/ες δεν είναι σε αυτή. Συγχρόνως, περιγράφει τις
συμπεριφορές που είναι κατάλληλες απέναντι σε μέλη άλλων ομάδων. Στη συνέχεια, όσοι και
όσες υιοθετούν την ταυτότητα που περιγράφεται ενδέχεται να προχωρήσουν σε μια διαδικασία
αναζήτησης των αξιών και των κανόνων που χαρακτηρίζουν την ομάδα και να αρχίζουν να
σκέφτονται και να συμπεριφέρονται με βάση αυτές. Σε ένα επόμενο στάδιο, η αίσθηση ότι ένα
πλήθος ανθρώπων ανήκουν στην ίδια ομάδα, μοιράζονται μια σειρά από χαρακτηριστικά,
μπορεί να κινητοποιήσει επιφέροντας κοινωνικές αλλαγές.
Αυτή είναι η διαδικασία που κινητοποιεί ανθρώπους, μέσα από την ένταξή τους σε ομάδες,
μέσα από την απόδοση νοήματος σε αυτή την ένταξη, μέσα από αυτό που συνεπάγεται αυτή
η ένταξη. Η αποτελεσματική κοινωνική επιρροή αποτελεί έναν επιτυχή ορισμό του περιεχομένου
κατηγοριών. Ή Εμείς ή Αυτοί. Όσο πιο ευρεία είναι μια κοινωνική κατηγορία, τόσο πιο μαζική
είναι η κινητοποίηση που μπορεί να επιφέρει (περισσότερα για τις ταυτότητες και την κοινωνική
επιρροή μπορείτε να διαβάσετε στο άρθρο του Stephen Reicher για την Κοινωνική Ταυτότητα).

Η κινητοποίηση ανθρώπων στην άσκηση βίας απέναντι σε άλλους
Η στοχοποίηση μιας κοινωνικής ομάδας έχει να κάνει με τον τρόπο που ορίζεται το Εμείς. Οι
άλλοι, η ετερότητα, είναι αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου ορισμού της ομάδας. Ποιος είναι
εντός και ποιος είναι εκτός εξαρτάται από το περιεχόμενο που δίνουμε στην ομάδα μας. Για
παράδειγμα, αν η ελληνικότητα συνδέεται με τη φιλοξενία ως βασικό χαρακτηριστικό, τότε η
υποδοχή των προσφύγων και όσων έχουν ανάγκη είναι συμβατή με την ελληνικότητα και

της ελληνικής ταυτότητας είναι ο πολιτισμός, δεν γίνονται αποδεκτοί χώροι όπου άνθρωποι
δεν μπορούν να ικανοποιήσουν βασικές ανάγκες.
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Η αντιπαλότητα ανάμεσα σε κοινωνικές ομάδες δεν είναι κάτι δεδομένο. Κατασκευάζεται μέσα
από συγκεκριμένους λόγους και εξυπηρετεί πάντα συγκεκριμένα συμφέροντα για τις
κυρίαρχες κοινωνικά ομάδες. Ακόμη και αν αυτός ο ανταγωνισμός εμφανίζεται ως ένα
πανάρχαιο μίσος, χρειάζεται να πειστεί κάποιος/α ότι αυτό το πανάρχαιο μίσος είναι μια καλή
αφορμή για να τον/την κινητοποιήσει ενάντια στα μέλη αυτής της ομάδας.

Εικόνα 22. Η ρητορική μίσους ενάντια σε κοινωνικές ομάδες από τον υποψήφιο πρόεδρο
των ΗΠΑ Donald Trump κινητοποίησε ανθρώπους για την υπεράσπισή τους. Η
φωτογραφία από διαδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο το Νοέμβρη του 2016.

Η ιστορία αλλά και η καθημερινότητα δυστυχώς βρίθει από παραδείγματα που δείχνουν πως
ο βασανισμός ανθρώπων εμφανίζεται όλο και πιο συχνά ως εικόνα και αυτό δεν έχει να κάνει
αποκλειστικά με το χαρακτήρα (αυταρχικότητα) ενός ανθρώπου. Διαβάστε εδώ το πρόσφατο
περιστατικό με το βασανισμό δύο γυναικών Ρομά στην Ιταλία από εργαζόμενους σε
σουπερμάρκετ.
Το πρώτο βήμα για την αποδοχή της βίας είναι η κατασκευή ενός Εμείς, το οποίο αποκλείει τον
Άλλο. Το δεύτερο βήμα είναι να κατασκευαστεί η ετερότητα ως πρόβλημα, ως απειλή. Τρίτο
βήμα, οι πράξεις της εσω-ομάδας να παρουσιαστούν ως ηθικές και άμεμπτες.
Ας ξαναθυμηθούμε εδώ τις υποτιμημένες ταυτότητες που είδαμε στην προηγούμενη ενότητα.
συμπεριφορά, κάτι που μπορεί να οδηγήσει στο στιγματισμό της. Αυτή η σύνδεση πολλές
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ρόλο του σωτήρα. Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή της παρουσίασης αλλοδαπών
εκδιδόμενων γυναικών ως φορέων μεταδοτικών σεξουαλικών νοσημάτων και απειλής για τη
δημόσια υγεία από τον τότε υπουργό Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο πριν τις εκλογές τον Μάιο του
2012. Στο όνομα της αγνής και ηθικής πράξης της προστασίας του έθνους, εκδόθηκε διάταξη
με βάση την οποία έγινε μια πρωτοφανής αστυνομική επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας
όπου παραβιάστηκαν τα δικαιώματα, συνελήφθησαν και εξαναγκάστηκαν σε εξέταση
περισσότερες από 100 τοξικοεξαρτημένες, άστεγες και περιστασιακά εκδιδόμενες γυναίκες,
ενώ όσες βρέθηκαν θετικές στον HIV διαπομπεύτηκαν με τα πρόσωπά τους να εκτίθενται και
να αναπαράγονται δημόσια προς θέα όλων και προφυλακίστηκαν με την κατηγορία της
«βαριά σκοπούμενης σωματικής βλάβης κατά συρροή». Το γεγονός πως η πλειοψηφία των
συλληφθεισών ήταν Ελληνίδες δεν αναιρεί την επίτευξη της σύνδεσης των αλλοδαπών
γυναικών με την απειλή στη δημόσια σφαίρα. Όλα αυτά συνέβησαν πάνω στις ζωές νέων
γυναικών, κάποιες από αυτές μητέρες, που είδαν την ήδη επισφαλή ζωή τους να διασύρεται
και να καταστρέφεται ολοκληρωτικά, ενώ 4 από αυτές έδωσαν τέλος στη ζωή τους. Στις 16
Δεκέμβρη του 2016 το δικαστήριο αθώωσε αυτές τις γυναίκες. Μπορείτε να δείτε περισσότερα
στο παρακάτω ντοκιμαντέρ:
(Ερείπια)Ruins – Οροθετικές γυναίκες. Το χρονικό μιας διαπόμπευσης

Σε αυτή την ενότητα επιχειρήθηκε να προσεγγιστεί κοινωνικά και ψυχολογικά το φαινόμενο της
ρητορικής μίσους με αναφορές και στη σχετική νομοθεσία. Η ρητορική μίσους δεν είναι απλώς
μια ακραία έκφραση αρνητικής προκατάληψης απέναντι σε κάποιον/α, αλλά εντάσσεται σε
ένα πλαίσιο κοινωνικής επιρροής, όπου επιχειρούνται να κατασκευαστούν δίπολα Εμείς και οι
Άλλοι που κινητοποιούν στην κατεύθυνση του αποκλεισμού, την έκφραση ακραίας βίας
απέναντι στους Άλλους και τη δικαιολόγησή της. Επιχειρήθηκε η ανάδειξη παραδειγμάτων της
επικαιρότητας και η διατύπωση ενός προβληματισμού σε σχέση με την αύξηση της ρητορικής
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11. Η προσφυγιά ως ανθρώπινη εμπειρία

Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι μια ιστορία διαρκών μετακινήσεων πληθυσμών που
φέρουν διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Η ίδια η ιστορία της Ελλάδας είναι μια ιστορία
τέτοιων μετακινήσεων.
Δραστηριότητα: «Το γενεαλογικό δέντρο»

Σχεδιάστε το γενεαλογικό σας δέντρο (υλικά από τους συνδέσμους: Χάρτης
Ελλάδας, χάρτης Ευρώπης και παγκόσμιος χάρτης). Σημειώστε με βέλη τις
μετακινήσεις. Εντός και εκτός. Σκεφθείτε τους λόγους της μετακίνησης.
Αποτελούν αυτές οι μετακινήσεις κομμάτι μιας ευρύτερης μετακίνησης που
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Ελλάδας, όπως θα επισημανθεί στην επόμενη ενότητα του Επιμορφωτικού Προγράμματος
(Ενότητα 3, «Το προσφυγικό φαινόμενο: Η ελληνική και η διεθνής εμπειρία») είναι μια εμπειρία
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διαρκών μετακινήσεων. Μέσα από την παραπάνω δραστηριότητα μπορείτε να διαβάσετε την
ιστορία των ανθρώπων του τόπου μας, η οποία κινείται παράλληλα με μεγάλης κλίμακας
ιστορικά γεγονότα, όπως πολέμους, φτώχεια ή άνοδο του βιοτικού επιπέδου.
«Ναι, αλλά εμείς ήμασταν νόμιμοι» ακούμε να λέγεται και ίσως εδώ σκεφτούμε όσα
προηγήθηκαν σε σχέση με το Εμείς και οι Άλλοι: η δική μας εμπειρία αξιολογείται πιο θετικά
από αυτή των άλλων. Υπάρχει μια αντίληψη πως οι σημερινές μετακινήσεις δεν ακολουθούν
τους κανόνες, ενώ οι μετακινήσεις που σχετίζονται με τα άτομα της ίδιας ομάδας έχουν αυτό
το στοιχείο. Στην πραγματικότητα, οι κοινωνίες αλλάζουν και προσαρμόζονται σε όλα τα
επίπεδα ως αποτέλεσμα αυτής της διαρκούς κίνησης των πληθυσμών, που πολλές φορές
αφορά σχέσεις στο ευρύτερο πολιτικό επίπεδο και το επίπεδο των διεθνών ανταγωνισμών (π.χ.
πόλεμοι, οικονομική εκμετάλλευση χωρών). Οι νομοθεσίες των χωρών υποδοχής αλλάζουν
και προσαρμόζονται, ώστε να αναγνωρίζουν το δικαίωμα του πολίτη σε όσους/ες ζουν σε
αυτές.
Στην πλειονότητά τους οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι φτωχοί. Άσχετα με το επίπεδο ζωής που
διατηρούσαν πριν αυτή καταρρεύσει, βρίσκονται σε μια ξένη χώρα, στο μέσο μιας διαδρομής,
με ελάχιστα υπάρχοντα, προσπαθούν να ικανοποιήσουν βασικές ανάγκες και να σχεδιάσουν
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Οι στάσεις που αναπτύσσονται απέναντί τους εμπεριέχουν το στοιχείο του πολιτισμού και των
πολιτισμικών διαφορών, το οποίο τροφοδοτείται από ένα γενικότερο πολιτικό κλίμα που
συνοψίζεται σε φράσεις διατυπωμένες από κεντρικούς πολιτικούς ηγέτες, όπως η Μέρκελ και
ο Κάμερον, του τύπου «η πολυπολιτισμικότητα έχει αποτύχει».
Σε ένα ιδανικό πλαίσιο, μια καταστροφή που συνεπάγεται τη βίαιη μετακίνηση μεγάλων
πληθυσμών θα σήμαινε έναν κόσμο ο οποίος θα προσανατολιζόταν κατά προτεραιότητα
στην εξασφάλιση των ανθρωπίνως δυνατών γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Όμως οι κοινωνίες
μας είναι συγχρόνως κοινωνίες οικονομικής κρίσης και φτωχοποίησης μεγάλων κομματιών
του πληθυσμού.

Να κατανοήσουμε ποιος είναι ο Άλλος

Η μετανάστευση είναι μια συγκλονιστική αλλαγή στη ζωή ενός ανθρώπου. Οι άνθρωποι
αφήνουν πίσω τους τρόπους ζωής, οικεία περιβάλλοντα, αγαπημένους ανθρώπους,
συνήθειες, ασχολίες.
Οι πρόσφυγες φέρνουν μαζί τους εικόνες και εμπειρίες που περιλαμβάνουν καταστροφή,
επώδυνα γεγονότα, απώλεια αγαπημένων προσώπων, την προσωπική εμπειρία ενός
ιδιαίτερα ριψοκίνδυνου ταξιδιού. Άνθρωποι που έχουν ζήσει τραυματικά γεγονότα είναι δυνατό
να εμφανίσουν ψυχολογικά συμπτώματα κατάρρευσης, που δείχνουν τα ανθρώπινα όρια
στην αντιμετώπιση της καταστροφής. Πολύ σημαντική σε αυτή τη διαδικασία είναι η
αντιμετώπιση από το περιβάλλον υποδοχής.
Σκεφτείτε τον εαυτό σας σε μια μετακόμιση, μετά από ένα χωρισμό. Η έννοια της συνέχειας έχει
προσωρινά διαρραγεί. Μια διαδικασία ανακατασκευής της ταυτότητας ακολουθεί, η οποία
δεν είναι πάντα ομαλή. Το μέγεθος αυτής της ανακατασκευής στην περίπτωση των
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Ταυτότητες υπό απειλή
Η θετική αυτοεικόνα, η αίσθηση πως κάποιος/α είναι ξεχωριστός/ή για κάτι και όχι μια ταμπέλα,
η ανάγκη για συνέχεια μέσα στο χρόνο, η ανάγκη να καταφέρνει κάποιος/α πράγματα
αποτελούν βασικές ανάγκες (Breakwell, 1986) που συνδέονται με την αίσθηση συγκρότησης
και την ψυχική ισορροπία και υγεία. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται η ανάγκη για νόημα, η ανάγκη
να ανήκει κάπου και να δημιουργεί σχέσεις οικειότητας, η ανάγκη να νιώθει πως υπάρχει
συνέπεια ανάμεσα στις διαφορετικές ταυτότητες που φέρει.
Οι πρόσφυγες βιώνουν μια διαρκή απειλή της ταυτότητάς τους. Βρίσκονται σε μια κατάσταση
όπου αδυνατούν να περιγράψουν τους εαυτούς τους με θετικό τρόπο, ενώ η διαρκής αλλαγή
των συνθηκών στις οποίες βρίσκονται και η αβεβαιότητα για το μέλλον δεν μπορεί να τους
δώσει μια νέα και συνεκτική απάντηση στην ερώτηση «ποιος/ποια είμαι;». Άνθρωποι χωρίς
ταυτότητα.
Όλα αυτά που προσδιόριζαν αυτούς τους ανθρώπους πριν ξεκινήσουν το ταξίδι παύουν να
αποτελούν σημείο αναφοράς. «Ήμουν δασκάλα», «ήμουν δικηγόρος», «δούλευα σε τράπεζα»,
«είχα κτήματα», «είχα μια μικρή επιχείρηση», «είχα οικογένεια, φίλους, σχέσεις, όνειρα». «Τώρα
είμαι πρόσφυγας». Στην ουρά για μια αίτηση ασύλου, μαζί με πολλούς και πολλές άλλες.
Έχουν καταρρεύσει όλα όσα αποτελούσαν σημείο σύγκρισης για την άντληση μιας θετική
εικόνας για τον εαυτό. Για την πλειοψηφία των προσφύγων η χώρα από όπου προέρχονται
έχει πάψει να υπάρχει. Αυτή τη στιγμή ζουν σε ένα κενό, ανάμεσα σε ένα παρελθόν, που έχει
καταρρεύσει και το οποίο δεν έχουν προλάβει να ερμηνεύσουν, και ένα μέλλον, το οποίο δεν
μπορούν να φανταστούν, πόσο μάλλον να σχεδιάσουν.

Εικόνα 24. Αντικείμενα που μένουν
πίσω καθώς οι πρόσφυγες συνεχίζουν
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Δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα που μπορούν να κάνουν. Οι

δεξιότητες που έχουν

αποκτήσει δε βρίσκουν πεδίο άσκησης. Ζουν σε μια προσωρινότητα χωρίς να γνωρίζουν ποιο
θα είναι το μέλλον τους. Επιπλέον, η κατηγορία στην οποία ανήκουν έχει αντικαταστήσει τα
προσωπικά και ταυτοτικά χαρακτηριστικά. Έχουν γίνει ένα ανταλλάξιμο μέλος μιας
ομοιογενούς ομάδας. Συγχρόνως, τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα πάνω τους με
έναν αρνητικό ή με έναν ακραία θετικό τρόπο. Φέρουν μια υποτιμημένη ταυτότητα, μια
ταυτότητα που επιχειρείται να στιγματιστεί μέσα από την παραγωγή ακραίου λόγου και της
ρητορικής μίσους.
Υπάρχουν κάποια παραδείγματα για τις ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις της
προσφυγικής εμπειρίας. Τον πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβία στα τέλη της δεκαετίας του
2000 ακολούθησε μαζική προσφυγική ροή ανθρώπων, οι οποίοι βρέθηκαν να εγκαταλείπουν
μια χώρα που έπαψε να υπάρχει και επομένως, πέρα από το γεγονός πως βίωσαν τη φρίκη
του πολέμου, την απώλεια αγαπημένων προσώπων, η χώρα στην οποία ζούσαν έπαψε να
υπάρχει – η ταυτότητά τους ως Γιουγκοσλάβων πολιτών δεν είχε πια κανένα νόημα (Timotijevic
& Breakwell, 2000).
Οι πρόσφυγες έχουν να αντιπαλέψουν με αντικρουόμενες αντιλήψεις και εμπειρίες. Από τη μια
την εμπειρία ενός πραγματικά ακραίου γεγονότος και από την άλλη την αίσθηση πως οι μέσα
από πολλές δυσκολίες και κινδύνους έχουν επιβιώσει και έχουν καταφέρει να φτάσουν σε ένα
σταθμό. Ακόμη και αν η διαδικασία επανέναρξης της ζωής τους είναι σε πρώιμο στάδιο, έχουν
επιβιώσει. Αυτό είναι πιθανό να τους δημιουργεί συναισθήματα θετικά και να νιώθουν ότι τα
έχουν καταφέρει. Συγχρόνως, το ίδιο το γεγονός της επιβίωσής τους μπορεί να πυροδοτεί
αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα, ιδιαίτερα αν στη διαδρομή έχουν χαθεί αγαπημένα
πρόσωπα. Συναισθήματα που δοκιμάζουν τον ανθρώπινο ψυχισμό. Επιπλέον, για τους
περισσότερους από αυτούς τους ανθρώπους, οποιαδήποτε έννοια επιστροφής δεν έχει πια
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Εικόνα 25. Στιγμή χαλάρωσης και ανάπαυσης. Το ταξίδι δεν έχει τελειώσει ακόμη.

Από τη άλλη, έρχονται αντιμέτωποι/ες με μια κυρίαρχη πολιτισμική ομάδα που επιχειρεί να τους
ορίζει: είναι ξένοι, πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο. Πώς ορίζουν οι ίδιοι τον εαυτό
τους; Η ταυτότητα που υιοθετούν, ο τρόπος που θα περιγράψουν τον εαυτό τους επηρεάζει
τον τρόπο που θα κινηθούν στο νέο περιβάλλον. Αυτές όμως οι επιλογές διαμορφώνονται
παράλληλα με τις προσδοκίες που έχει από αυτούς/ές η κοινωνία υποδοχής. Υπάρχουν
πολλές μελέτες που δείχνουν τον τρόπο που διαμορφώνονται οι προτιμώμενες στρατηγικές
ανθρώπων που έχουν μετακινηθεί σε μια νέα χώρα και ότι αυτές δεν είναι ανεξάρτητες από το
πώς αντιλαμβάνονται το τι επιθυμεί η κοινωνία υποδοχής από αυτούς/ές. Δεν αρκεί δηλαδή
κάποιος να είναι πρόθυμος να ενταχθεί σε ένα νέο πλαίσιο, αλλά θα πρέπει και το πλαίσιο να
είναι ανοιχτό και να του δίνει χώρο. Αν αυτό είναι κλειστό, τότε είναι πιθανό να αλλάξει τη
στρατηγική του. Μια συζήτηση για τις διαδικασίες που συμβαίνουν όταν άνθρωποι
μετακινούνται σε ένα νέο περιβάλλον μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο της Ξένιας Χρυσοχόου
Πολυπολιτισμική πραγματικότητα: Οι κοινωνιοψυχολογικοί προσδιορισμοί της πολιτισμικής
πολλαπλότητας.

Η επαφή είναι το πλαίσιο που ενεργοποιεί όλα όσα έχουν συζητηθεί σε αυτή την ενότητα.
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αρκετή για να γκρεμίσει τείχη, να αλλάξει συνειδήσεις και να φέρει κοντά ανθρώπους από
διαφορετικά περιβάλλοντα. Γενικά υπάρχει εμπειρική στήριξη σε μια τέτοια υπόθεση. Για
κάποιους και για κάποιες, ιδιαίτερα αν μοιράζονται μια ιδεολογία της συνύπαρξης των λαών,
της πολυπολιτισμικότητας, την αντίληψη άλλων πολιτισμών ως πλούτου, η επαφή και μόνο
μπορεί να είναι αρκετή (Verkuyten, 2005).
Ας σκεφτούμε εδώ διάφορα περιστατικά που σηματοδοτούν το σημείο επαφής ανάμεσα σε
πρόσφυγες και την τοπική κοινωνία. Τι χαρακτηρίζει τα πιο πετυχημένα παραδείγματα; Στα
ελληνικά νησιά εκτυλίχθηκαν στιγμές ανθρωπιάς και αλληλεγγύης χωρίς όρους.
 Γιαγιάδες που ταΐζουν τα μωρά προσφυγόπουλα.
 Οι γιορτές που οργανώθηκαν στα σχολεία για την υποδοχή των προσφυγόπουλων
στις σχολικές τάξεις.
Οι εικόνες αλληλεγγύης στη συγκέντρωση αγαθών πρώτης ανάγκες για τους πρόσφυγες.
Εικόνες ανθρώπων που διαδηλώνουν σε διάφορες χώρες για την υποδοχή των προσφύγων
αναγνωρίζοντας τη διεθνή και επιτακτική διάσταση του ζητήματος.

Εικόνα 26. Από διαδήλωση στο Λονδίνο υπέρ των προσφύγων και ενάντια στον πόλεμο,
το ρατσισμό και την ισλαμοφοβία. Παρόμοιες διαδηλώσεις συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο
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και στη χώρα μας.
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Από την άλλη, είδαμε ακραία περιστατικά στα σχολεία και από ανθρώπους που έχουν
δημόσιο βήμα. Ένα τέτοιο παράδειγμα αφορά σχολείο στο Ωραιόκαστρο και τη στάση της
δημοτικής αρχής.

Το θέμα της επαφής ανάμεσα σε ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικές ομάδες
που τις βαραίνει ένα υπόβαθρο στερεοτύπων και αρνητικών στάσεων έχει απασχολήσει
την κοινωνική ψυχολογία. Καταλαβαίνουμε πως θα πρέπει να τηρούνται κάποιες
προϋποθέσεις για να είναι επιτυχής η επαφή στην προώθηση της συνύπαρξης και κυρίως
στη μείωση των αρνητικών στάσεων και αντιλήψεων που τη συνοδεύουν. Μπορείτε να
σκεφτείτε ποιες είναι αυτές;

Ίσως να σκεφτήκατε πως η δυνατότητα σύναψης σχέσεων, προσωποποιημένης επαφής και
δημιουργίας θετικών συναισθημάτων έχει τη δυνατότητα να ανατρέψει αρνητικά στερεότυπα.
Είναι πολύ πιθανό, μέσα από μια τέτοια επαφή, στο συνεχές του Εμείς και οι Άλλοι, να
ταυτιζόμαστε με τους πρόσφυγες και την εμπειρία τους σε ένα ευρύ Εμείς. Εμείς οι άνθρωποι
που μοιραζόμαστε την κοινή μοίρα της φτώχειας, των πολέμων και της προσφυγιάς.
Επομένως είναι σημαντικό να δημιουργούνται τέτοιες ευκαιρίες.

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να σκεφθείτε κάποιες πρωτοβουλίες που θα μπορούσατε να
αναλάβετε με ανθρώπους από τον περίγυρό σας και να οργανώσετε μια τέτοια επαφή.
Αυτό θα μπορούσε να είναι μια απλή επίσκεψη σε χώρους που διαμένουν πρόσφυγες, η
οργάνωση δραστηριοτήτων για παιδιά, μια ξενάγηση στην περιοχή σας. Καταγράψτε τις
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σκέψεις σας πριν και μετά την επαφή, συζητήστε με το περίγυρό σας για την εμπειρία.
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Εικόνα 27. Γλυπτό που αναφέρεται στα θύματα του ολοκαυτώματος στο Βερολίνο.
Μια υπενθύμιση.

Είναι επίσης πολύ σημαντικό η επαφή να υποστηρίζεται θεσμικά. Το πώς αντιμετωπίζονται οι
μειονότητες από την πολιτεία και τους θεσμούς αποτελεί καθοριστική παράμετρο για την
κοινωνική αποδοχή τους και διαμορφώνει ένα ευρύτερο κλίμα για το τι είναι αποδεκτό και τι όχι
σε μια κοινωνία. Η άνοδος ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη, η αντιμετώπιση των
προσφυγικών ροών με τείχη και κλειστά σύνορα, η αντιμεταναστευτική ρητορική, αντίθετα,
είναι πιθανό να δημιουργούν ένα πλαίσιο αποδοχής της προκατάληψης και της
περιθωριοποίησης μειονοτήτων και να πυροδοτούν εκδηλώσεις μη αποδοχής και μίσους
απέναντί τους.

μας. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια καινούρια κατάσταση όπου γράφεται η ιστορία που θα
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Ας αναλογιστούμε εδώ το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε και τι οι συνθήκες απαιτούν από
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τον οποίο αυτή η ιστορία θα είναι γραμμένη με αλληλεγγύη και ελπίδα και όχι με μίσος και
αποκλεισμούς.
Στην ενότητα αυτή επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί η προσφυγική εμπειρία ως κομμάτι της
ανθρώπινης αλλά και της προσωπικής εμπειρίας καθενός και καθεμιάς. Παρουσιάστηκε η
εμπειρία της προσφυγιάς μέσα από την αδυναμία συγκρότησης μιας θετικής ταυτότητας,
τόσο εξαιτίας της διάλυσης της προηγούμενης όσο και του τρόπου αντιμετώπισης από τις
κοινωνίες υποδοχής, και αναδείχθηκε το ιστορικό βάρος στο οποίο καλούμαστε να
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ανταποκριθούμε ως άνθρωποι.
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Σύνοψη Ενότητας

Σε αυτή την Ενότητα περιγράφηκαν αρχικά διάφορες θεωρίες που μας προσφέρουν βασικά
εργαλεία για να αντιλαμβανόμαστε ζητήματα κοινωνικών διακρίσεων. Οι θεωρίες της
Κοινωνικής Ταυτότητας και της Κοινωνικής Κυριαρχίας και οι έννοιες με τις οποίες συνδέονται
αποτελούν σημαντικά εργαλεία σε αυτή την κατανόηση. Περιγράφηκε η κεντρικότητα που έχει
στην αντίληψη της κοινωνίας και των άλλων μέσα σε αυτή η συμμετοχή μας σε ομάδες και το
νόημα που αντλούμε από αυτή. Παρουσιάστηκαν μια σειρά από στρεβλώσεις στον τρόπο
που βλέπουμε άλλους που δεν ανήκουν στην ίδια ομάδα με εμάς ως μια διαδικασία που
βρίσκεται στη βάση των κοινωνικών διακρίσεων και αποκαλύφθηκε η αμφισημία που
χαρακτηρίζει τις περιγραφές κάποιων ομάδων και υποκρύπτει μορφές προκατάληψης.
Τονίστηκαν πλευρές της διάκρισης ως διαδικασίας επιβίωσης ενός ιεραρχικού συστήματος
άδικης πρόσβασης σε προνόμια και άνισης κατανομής πόρων.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν κάποιες από τις συνθήκες που οδηγούν από την απλή διάκριση
ανάμεσα σε ένα Εμείς και οι Άλλοι σε μορφές ακραίας κατασκευής του Άλλου. Έχοντας ως
παράδειγμα την άνοδο του ναζισμού στη Γερμανία και των απεχθών εγκλημάτων που
προκάλεσε, αναζητήθηκαν μέσα από τη σχετική θεωρητική συζήτηση και έρευνα απαντήσεις
που αφορούν την προσωπικότητα αλλά και τις συνθήκες που μπορεί να μεταμορφώσουν
οποιονδήποτε σε δράστη ακραίας βίας απέναντι σε ανθρώπους που δε γνωρίζει.
Επισημάνθηκε ο τραγικός ρόλος που παίζει σε αυτές τις περιπτώσεις η κοινωνική απάθεια.
Παρουσιάστηκαν μια σειρά από έννοιες και διαδικασίες σε γνωστικό επίπεδο που συνδέονται
με την ακραία κατασκευή άλλων, όπως η ουσιοποίηση και η υπο-ανθρωποποίηση. Σε αυτή
την ενότητα αναλύθηκε το περιεχόμενο που παίρνει η κατασκευή του Άλλου ως απειλή και
επιχειρήθηκε να δειχθεί πως αυτή η διαδικασία έχει να κάνει περισσότερο με τα χαρακτηριστικά
της ομάδας στην οποία ανήκει κάποιος/α παρά με τα χαρακτηριστικά της ομάδας που
κατασκευάζεται ως απειλή.
Στη συνέχεια αναλύθηκαν κάποιες από τις ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις της
ισλαμοφοβίας, της προκατάληψης που συνδέεται με τους μουσουλμάνους. Επιχειρήθηκε να

και στη σχετική νομοθεσία. Η ρητορική μίσους δεν είναι απλώς μια ακραία έκφραση αρνητικής
προκατάληψης απέναντι σε κάποιον/α, αλλά εντάσσεται σε ένα πλαίσιο κοινωνικής επιρροής,
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όπου επιχειρούνται να κατασκευαστούν δίπολα Εμείς και οι Άλλοι που κινητοποιούν στην
κατεύθυνση του αποκλεισμού, την έκφραση ακραίας βίας απέναντι στους Άλλους και τη
δικαιολόγησή της. Επιχειρήθηκε η ανάδειξη παραδειγμάτων της επικαιρότητας και η
διατύπωση ενός προβληματισμού σε σχέση με την αύξηση της ρητορικής μίσους στην εποχή
μας.
Τέλος, επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί η προσφυγική εμπειρία ως κομμάτι της ανθρώπινης
αλλά και της προσωπικής εμπειρίας καθενός και καθεμιάς. Παρουσιάστηκε η εμπειρία της
προσφυγιάς μέσα από την αδυναμία συγκρότησης μιας θετικής ταυτότητας, τόσο εξαιτίας
της κατάρρευσης των σημείων αναφοράς που αφορούσαν την προηγούμενη ταυτότητα όσο
και ως αποτέλεσμα του τρόπου αντιμετώπισης από τις κοινωνίες υποδοχής, ενώ, τέλος,
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αναδείχθηκε το ιστορικό βάρος στο οποίο καλούμαστε να ανταποκριθούμε ως άνθρωποι.
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Πρόσθετο υλικό

Υποενότητα 1
Εμείς και οι Άλλοι: ένας κεντρικός τρόπος που σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας και τους
άλλους
Βίντεο: Μια τάξη, φυλετικά διαχωρισμένη
Το βίντεο αφορά την αμερικανική περίοδο των ανοιχτών φυλετικών διακρίσεων. Είναι η
προσπάθεια μιας δασκάλας μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ να εξηγήσει το
ρατσισμό στους μαθητές και τις μαθήτριές της.
Υποενότητα 5
Ακραίες μορφές κατασκευής της ετερότητας
Μπορείτε να δείτε την ταινία The Reader του Stephen Daldry, η οποία βασίζεται στο βιβλίο
Διαβάζοντας στη Χάννα του Bernhard Schlink, και πραγματεύεται τα διαφορετικά επίπεδα
συνείδησης των Γερμανών σε σχέση με όσα συνέβαιναν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Υποενότητα 10
Δείτε το ντοκιμαντέρ Βρωμοέλληνες
Δείτε την ταινία Ο Έλληνας Γείτονας του Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ (Rainer Werner
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Fassbinder)
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Εικόνες – Τεκμήρια Ενότητας
Εικόνα 1
Photo taken by Alisdare Hickson https://www.flickr.com/photos/alisdare/32575834102
We are all immigrants – Banner at the anti-trump rally in London
Εικόνα 2
https://en.wikipedia.org/wiki/2011_Alabama_Crimson_Tide_football_team#/media/File:Alabama_on
_offense_against_LSU_11-5-2011.jpg
Εικόνα 3
Twitter.com/mattwi1sOn
Title: Don’t just walk by…Caught this moment down by the River, near Tate Modern
https://www.flickr.com/photos/piccadillywilson/4161004638

Εικόνες 4 και 5 (οι δύο φωτογραφίες ενώθηκαν από την Σπυριδούλα Ντάνη)
https://pixabay.com/en/accident-auto-damage-vehicle-1409012/
http://www.freestockphotos.biz/stockphoto/16627
Εικόνα 6
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Young_mother_(Klashorst).jpg
Εικόνα 7
https://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid_of_Capitalist_System#/media/File:Pyramid_of_Capitalist_Syste
m.jpg
Εικόνα 8
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Istituto_di_anatomia_patologica,_museo,_scheletri,_cranio_
lombrosiano_01.JPG
Εικόνα 9
https://en.wikipedia.org/wiki/Drill_instructor#/media/File:Drill_instructor_at_the_Officer_Candidate_Sc
hool.jpg
Εικόνα 10
https://pixabay.com/en/dogs-wild-animals-angry-fighting-47266/
Εικόνα 11
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klan-in-gainesville.jpg
Εικόνα 12
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Citizens_of_Ludwigslust,_Germany,_inspect_a_nearby_conc
entration_camp.jpg
Εικόνα 13
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adolf_Eichmann_takes_notes_during_his_trial_USHMM_6526
8.jpg

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

σελίδα

Εικόνα 15
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183B04490A,_Berlin,_%C3%84ltere_Frau_mit_Judenstern.jpg
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Εικόνα 14
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bystander_effect.jpg
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Εικόνα 16
https://www.flickr.com/photos/bcatch/14883783502
Εικόνα 17
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-41636-0002,_Warschauer_GhettoAufstand,_Verhaftungen.jpg
Εικόνα 18
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GaddafiGraffitiRat.jpeg
Εικόνα19
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hungary-0042_-_Shoes_on_the_Danube__my_thoughts...._(7263567112).jpg
Εικόνα 20
https://en.wikipedia.org/wiki/Collapse_of_the_World_Trade_Center#/media/File:WTCFireman_requests_10_more_colleagesa.jpg
Εικόνα 21
https://www.flickr.com/photos/80038275@N00/21119130686
Εικόνα 22
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trump_protest_SF_Nov_13_2016_27.jpg
Εικόνα 23
https://www.flickr.com/photos/syriafreedom/21264429015
Εικόνα 24
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_pile_of_children_shoes_captured_during_refugees_crisis._
Refugee_crisis._Budapest,_Hungary,_Central_Europe,_6_September_2015.jpg
Εικόνα 25
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Syrian_refugees_having_rest_at_the_floor_of_Keleti_railway_
station._Refugee_crisis._Budapest,_Hungary,_Central_Europe,_5_September_2015.jpg
Εικόνα 26
https://www.flickr.com/photos/zongo/29645696562
Εικόνα 27
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Juedischer_Friedhof_Berlin-mitte.jpg
Χάρτης Ελλάδας
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greece_former_provinces_blank.svg
Χάρτης Ευρώπης
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_political_chart_complete_blank.svg
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