
Αποδόμηση των ρατσιστικών 
προκαταλήψεων



Στόχοι

- - Να κατανοηθούν τα ιστορικά θεμέλια του ρατσισμού, οι  
συνεπαγόμενες αναπαραστάσεις και οι πολιτικές συνέπειες

- - Να αντληθούν παραδείγματα από την ρατσιστικού χαρακτήρα 
εικονογραφία που δημιουργήθηκε κυρίως κατά την περίοδο της 
αποικιοκρατίας

- - Να προταθούν ιδέες εκπαιδευτικών  δραστηριοτήτων με τους μαθητές

Πώς συνδέεται η αποστολή του Mémorial με την 
αποδόμηση των φυλετικών προκαταλήψεων ;



Η κατασκευή του ρατσιστικού λόγου
Λεξικολογικά ζητήματα

• Στερεότυπα :  απλουστευμένη αναπαράσταση ενός ατόμου ή μιας ομάδας 
ατόμων αναφορικά με τα σωματικά, ηθικά ή/και συμπεριφορικά γνωρίσματα 
του(ς), τα οποία υποτίθεται ότι χαρακτηρίζουν αυτό το άτομο ή τα άτομα

• Προκατάληψη :  συχνά αρνητική προκαθορισμένη άποψη για ένα άτομο ή μια 
ομάδα ατόμων, που βασίζεται συνήθως σε στερεότυπα

• Διάκριση : αρνητική συμπεριφορά και πράξη, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την 
άδικη μεταχείριση των ατόμων μιας συγκεκριμένης ομάδας

Τρεις έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες και αλληλένδετες Συνέπειες : κατονομάζω 
ομάδες-στόχο



Μια ιστορική κατασκευή… που συναντάμε 
και σήμερα με άλλες μορφές



Οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που 
διακινούσε η αποικιοκρατία : το γόνιμο έδαφος

Διαφήμιση της σοκολάτας Felix Potin, 
1922. Διακινεί το στερεότυπο του 
νέγρου κλόουν 
Σοκολάτα « χτυπημένη κι 
ευχαριστημένη »

Το πρωτοσέλιδο της
εικονογραφημένης γαλλικής 
εφημερίδας « Le petit Journal 
illustré», 1911
Το Μαρόκο, γαλλικό προτεκτοράτο

Αφίσα της έκθεσης, Le Tour du monde en un jour

Αποικιακή Έκθεση (Exposition coloniale), Παρίσι, 
1931 



Τα 
κόμικς

Hergé, Ο Τεν Τεν στο 
Κονγκό, 1946, 

Casterman, σελ. 20.



Banania –
Y a bon 
Banania

Διαφημιστική αφίσα, Πρώτος 
Παγκόσμιος πόλεμος



Η Christine Taubira, Υπουργός Δικαιοσύνης, συγκρίνεται με 
πίθηκο, φωτομοντάζ, 2014

Σε ηλικία 18 ετών Σήμερα



Στερεότυπα και προκαταλήψεις για τους 
Γάλλους στο εξωτερικό



Στερεότυπα και προκαταλήψεις για τους 
Έλληνες στην Ευρώπη

Οι Έλληνες δεν πληρώνουν τους φόρους 
τους

Δήλωση της Κριστίν
Λαγκάρντ στην εφημερίδα
«Guardian», στις 26 Μαΐου
2012 :
«Οι Έλληνες θα πρέπει 
πρώτα να βοηθήσουν τον 
εαυτό τους συλλογικά», 
«πληρώνοντας όλοι τους 
φόρους τους»

Όλοι οι Έλληνες χορεύουν  συρτάκι



Προκαταλήψεις κατά των Ασιατών

Πώς εκφράζεται στην καθημερινότητα η 
εχθρότητα εναντίον των Ασιατών;

• Μία στιγματισμένη κοινότητα

• Υιοθέτηση ορισμένων απόψεων, κλισέ και 
κατηγοριών που συναντάμε για άλλες 
μειονότητες : ένας μεγάλος αριθμός ατόμων 
πιστεύει ότι όλοι οι Κινέζοι, όπως και οι Εβραίοι, 
« έχουν χρήματα » (πλούσιοι, μεσαία τάξη;..)



Άλλες κοινοτοπίες και ισχυρισμοί

Φωτομοντάζ, http://www.topito.com/top-cliches-chinois-
kung-fu-panda, 2015.

http://www.topito.com/top-cliches-chinois-kung-fu-panda


Άλλες κοινοτοπίες και ισχυρισμοί

• Τα « κινεζικά » εστιατόρια : πρόβλημα υγιεινής

• Οι Κινέζοι ασχολούνται υποχρεωτικά με τις πολεμικές τέχνες

- έχουν ταλέντο στην πληροφορική

- στα μαθητικά…

Π.χ.

-Στη Γαλλία: Aubervilliers

-Ολυμπιακοί Αγώνες 2016: τα μέσα μαζικής ενημέρωσης

➢ Συνέπεια: Διάπραξη: βία, επιθέσεις, διακρίσεις…



Διαδηλώσεις

Aubervilliers, Αυγούστος 2016. Πηγή : Est Républicain.



Ολυμπιακοί Αγώνες του 
Ρίου

20016
Γιαπωνέζες αθλήτριες 



Αντισημιτικός και ρατσιστικός λόγος:
αποκλεισμοί και διωγμοί



Ποια είναι τα μεγάλα θέματα που συναντάμε στον αντισημιτικό λόγο;

• Ο Εβραίος και το χρήμα

• Οι Εβραίοι είναι παντού

• Η « συνομωσία των Εβραίων » 

• Ο Εβραίος, μορφή του διεθνισμού

• Ο Εβραίος διαφέρει στο σώμα και την όψη: 
απανθρωποποίηση, υποβιβασμός σε επίπεδο ζώου 

• Η αρρώστια

• κ.λπ



Τα αντισημιτικά βιβλία, Der Giftpilz  (Το δηλητηριώδες μανιτάρι) διανέμονταν σε όλα τα 
δημοτικά σχολεία του 3ου Ράιχ. Γερμανία, 1938.
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Στο σχολείο



Σελίδα του σχολικού συγγράμματος «Το δηλητηριώδες μανιτάρι», το οποίο δημοσιεύθηκε 
το 1938 από την «der Stürmer» και εικονογραφήθηκε από τον Fips : « Όπως είναι δύσκολο 
να αναγνωρίσει κανείς τα δηλητηριώδη μανιτάρια, έτσι είναι δύσκολο να αναγνωρίσει 
τους Εβραίους εγκληματίες».

Σελίδα από το αντισημιτικό 
σύγγραμμα
«Το δηλητηριώδες μανιτάρι»
(Der Giftpilz) που δημοσιεύθηκε το 

1938 



Αφίσα της ρατσιστικής και αντισημιτικής έκθεσης :
Ο Εβραίος και η Γαλλία (Le Juif et la France), 

Παρίσι, 5 Σεπτεμβρίου 1941 - 15 Ιανουαρίου 1942 



Αντισημιτική έκθεση « le Juif et la France » («Ο Εβραίος και η 
Γαλλία»). Παρίσι, Palais Berlitz, Σεπτέμβριος 1941



Μιγάς, Γερμανία, 1935. Οι Εβραίοι πρώτου βαθμού συγγένειας : πατέρας 
καθαρόαιμος Γερμανός, μητέρα εβραία. 
Μητέρα γερμανίδα με τον γιό της που κατάγεται από κινέζο πατέρα : ισχυρή 
κυριαρχία  των (δι)ασιατικών χαρακτηριστικών. 
Νέγρος με τη γερμανίδα γυναίκα του και δύο μιγαδάκια. 
Κυριαρχούν τα χαρακτηριστικά της νέγρικης φυλής.

Αντισημιτική αφίσα, η οποία συγκρίνει τα φυσιογνωμικά 
χαρακτηριστικά των « άριων » παιδιών και των Εβραιόπουλων.
Γερμανία, 1935. 

Έγγραφο που διανέμετο στους εκπαιδευτικούς.

Ο ψευδοεπιστημονικός λόγος



Racisme et 
antisémitisme 
nazi /  Journal 
italien La difesa 

della razza
(5 agosto 1938 , N.1)



Προπαγανδιστική αφίσα Η εκφυλισμένη 
μουσική (Entartete « Musik») του 
ναζιστικού καθεστώτος στο
Ντίσελντορφ, Γερμανία, 1937. 



Ο Εβραίος και το χρήμα

« Der Ewige Jude » : έκθεση
Ο « Αιώνιος Εβραίος », στη Βιέννη. 
Αυστρία,  1938. 



Η αρρώστια: ο 20ος αιώνας

Η φυματίωση, η σύφιλη και ο καρκίνος είναι ιάσιμες ασθένειες...πρέπει να 
τελειώνουμε με τη μεγαλύτερη μάστιγα : τον Εβραίο!, γαλλική αφίσα 
αντισημιτικής προπαγάνδας. Γαλλία, 1941
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Το παράδειγμα της γενοκτονίας 
των Τούτσι

Kangura, 1990



Η  αρρώστια

Le Courrier du Peuple, Μάρτιος 1993



« Le général Dallaire et son armée sont tombés dans le piège des 
Ibuzungerezi [littéralement, des femmes qui font tourner la tête]



Υποβιβασμός του ανθρώπου σε 
ζώο

Αφίσα κατά του Ντρέιφους. «Ο Προδότης» 
(« Le Traître »). Λιθογραφία αρ. 6 « Musée 
des Horreurs » , 1900.



Ο λόγος κατά των Τούτσι: κατονομάζω-
υποβιβάζω σε ζώο



Journal Kangura
des extrémistes 

Hutus 
(novembre 

1991)
A coté d’une machette, un portrait du 

premier président de la République 

Grégoire Kayibanda. Face à la 

machette il est écrit : « Quelles armes 

pourrons-nous utiliser pour vaincre 

définitivement les inyenzi [cafards] ? »
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Από τον λόγο και τις 
αναπαραστάσεις στη διάπραξη



Διάκριση και στιγματισμός



Ταυτότητα που φέρει την 
επισήμανση « Τούτσι »



Το παράδειγμα του Απαρτχάιντ: μία 
κρατική πολιτική

• Η  σύγχρονη εποχή : που βασίζονται και που 
διαδίδονται αυτές οι απόψεις ; (συνέχεια μεταξύ 
αποικιοκρατικής ιδεολογίας και σύγχρονου
διαχωρισμού, π.χ. : Νότια Αφρική)

• Το απαρτχάιντ: ρατσισμός που βασίζεται σε κρατική 
πολιτική και ιδεολογία (διαχωρισμός)



Η νότια Αφρική και το Απαρτχάιντ

Ξεχωριστά παγκάκια για Λευκούς και Μαύρους, Νότια 
Αφρική, δεκαετία του 60 



Ξεχωριστές τουαλέτες 



Και με τους μαθητές;



Δραστηριότητες : Ιδέες και εργαλεία

Αποδόμηση των προκαταλήψεων
από την καθημερινότητα και την ιστορία

Ενθάρρυνση της εργασίας σε μικρές ομάδες 

Πρακτική εφαρμογή με τους μαθητές



Οι προκαταλήψεις στη γλώσσα

Παραδείγματα: εκφράσεις κατά των Ασιατών: Κινέζοι, Ιάπωνες

➢ « Κιτρινιάρης, σχιστομάτης, για ένα πιάτο ρύζι »
➢ « Οι Κινέζοι είναι παντού »
➢ « Δουλεύει σαν κινέζος »
➢ « Ανοίγουν παντού μαγαζιά »   

Αποκωδικοποίηση
➢ Τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις «κινέζος», «παντού»…;
➢ Τι γνωρίζουμε εμείς γι’αυτούς; Ποιοι είναι; 
➢ Τι εννοούμε με τη λέξη«παντού» : στη χώρα μας, στον κόσμο, σε 

διάφορους εμπορικούς κλάδους (Made in China, hi-fi..);



Οι λέξεις, οι αντισημιτικές εκφράσεις :

Αποδόμηση :  ρίζες και απαρχές

• Τσιγκούνης ή πλούσιος σαν Εβραίος

• Συνωμότης…



Η δραστηριότητα επιτρέπει στους μαθητές να κατανοήσουν :

➢ Την καθιέρωση αυτών των εκφράσεων: προέλευση
➢ Το νόημά τους (παλαιότερα και σήμερα) 
➢ Εάν βασίζονται σε γνώσεις ή σε εντυπώσεις ;
➢ Που μπορούν να οδηγήσουν αυτές οι προκαταλήψεις;
➢ Επεξεργασία της γλώσσας, του λεξιλογίου.

➢ Διερεύνηση ειδικών εννοιών:
• Αποδιοπομπαίος τράγος (στην ιστορία και την 

καθημερινότητα)



Συνδυασμοί και συνενώσεις

▪ Συνενώσεις :
➢ Με τη χρήση βοηθητικού υλικού ή προφορικά: προτείνετε

εκφράσεις της γλώσσας σας που χρησιμοποιούνται σε
ρατσιστικές ή/και αντισημιτικές προκαταλήψεις:
αποδομήστε και εξηγείστε τις εκφράσεις

▪ Για τους μαθητές: 
➢ Μοιράζετε στους μαθητές μία δεσμίδα 

προκατασκευασμένων καρτελών : 
1 διαφορετική δεσμίδα ανά ομάδα.

➢ Οι μαθητές ανασυνθέτουν τις εκφράσεις, πολλοί 
συνδυασμοί εφικτοί (που κυκλοφορούν στο σχολείο…)

Δραστηριότητα



Ταμπέλες και εκφράσεις : παραδείγματα

➢ Σε βάρος εθνοτικών ομάδων και μειονοτήτων : 
Μηχανισμός και παράδοξα

• « ’Εχουν το ρυθμό μέσα τους … »

(παραπέμπει στους μαύρους)

• Τριχωτός σαν …

• Τσιγκούνης σαν…

Δραστηριότητα



Δραστηριότητα με τους μαθητές: 

Οι προκαταλήψεις της ιστορίας
• Προτείνετε σε μικρές ομάδες μαθητών ένα σύνολο διαφορετικών 

κειμένων. Καθοδηγείστε τον προβληματισμό τους (πίνακας 
αξιολόγησης)

• Στόχοι
• Απόκτηση μεθόδου ανάλυσης εικονογραφικού υλικού με κριτική 

προσέγγιση (πηγή και συγκείμενο…).
• Αποκρυπτογράφηση και ιεράρχηση των πληροφοριών μιας 

εικόνας με σκοπό την σύνταξη κριτικής σύνοψης ενταγμένης στο 
πλαίσιο αναφοράς της (συγκειμενοποίηση).

• Προσδιορισμός και ανάλυση του προπαγανδιστικού μηνύματος και 
λόγου: προθέσεις (σκοπός του εγγράφου), στοχευόμενη ομάδα, 
προκαταλήψεις



Δραστηριότητα

Οι προκαταλήψεις στην καθημερινότητα
Οι παγίδες του λόγου

Οι ταμπέλες 

Ερώτηση ανοιχτού τύπου :

➢ Τι είδους στερεότυπα και προκαταλήψεις ακούνε συνήθως οι 
καθηγητές/κι έπειτα οι μαθητές στο χώρο του σχολείου, στην τάξη, 
… ;

• Δραστηριότητα : σε μικρές ομάδες προφορικά και στον πίνακα
➢ Ανάλυση και αποδόμηση αυτών των προκαταλήψεων



Δραστηριότητα

Αποδόμηση των μηχανισμών σκέψης

Γενικοί στόχοι

▪ Ενθάρρυνση των μαθητών να πάρουν το λόγο, να 
ανταλλάξουν απόψεις

▪ Διερεύνηση της φύσης, της προέλευσης και των 
συνεπειών ορισμένων προκαταλήψεων (που 
κυκλοφορούν ενδεχομένως στο σχολείο) .

▪ Κατανόηση του αβάσιμου και ασυνάρτητου χαρακτήρα 
τους : δεν στηρίζονται πουθενά, σε κανένα θεμέλιο

▪ Αποδόμηση αυτών των αναπαραστάσεων και 
προκαταλήψεων

• Δραστηριότητα : 
➢ Σε μικρές ομάδες, άσκηση με καρτέλες και αποδόμηση 



Δραστηριότητα Μελέτη αφισών



Αφίσα, εκστρατεία «Εναρκτήριο Λάκτισμα» (coup de sifflet), 

Υπουργείο αρμόδιο για την Πόλη, τη Νεολαία και τον 

Αθλητισμό, 2015

Καταπολέμηση του ρατσισμού…



Εκπαίδευση κατά του ρατσισμού και 
του αντισημιτισμού 

https://www.reseau-canope.fr/des-affiches-pour-lutter-contre-le-racisme-et-lantisemitisme.html


