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Κείμενο 1 

Θεωρίες μείωσης των στερεοτύπων 

      Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί διασκευασμένο απόσπασμα από την 

επιστημονική εργασία του Νίκου Μεταξά «Θεωρίες μείωσης των στερεότυπων: 

περίπτωση εφαρμογής στην ελληνική πραγματικότητα», που ανακτήθηκε από τον 

ιστότοπο www.psychology.gr/koinoniki-psychologia, το Νοέμβριο του 2021.  

      Τα στερεότυπα είναι στενά συνδεδεμένα με την προκατάληψη και μπορούν να 

οδηγήσουν σε διάκριση. Αποτελούν ένα σύνολο δομών από πεποιθήσεις για τα 

χαρακτηριστικά μελών που ανήκουν σε κάποιες κοινωνικές ομάδες και επηρεάζουν 

το πώς οι άνθρωποι προσέχουν, κατηγοριοποιούν, κωδικοποιούν, παρουσιάζουν και 

επανακτούν πληροφορίες για άλλους και το πώς αυτοί κρίνουν και απαντούν σε 

αυτές τις πληροφορίες.  

      Τα στερεότυπα απαντώνται σε όλες τις κοινωνίες, αυτό-επιβεβαιώνονται σε 

καθημερινή βάση και αποτέλεσαν πεδίο ανάπτυξης διαφόρων θεωρητικών 

προσεγγίσεων σχετικά με τη διαμόρφωση και αλλαγή τους.  

      Η θεαματική αλλαγή της ιδιοσυστασίας των σχολικών τάξεων αποτελεί ένα 

αδιαμφισβήτητο γεγονός. Τα στερεότυπα αποτελούν μέρος της κοινωνικής γνώσης 

που αποκτούν τα παιδιά στη διάρκεια της κοινωνικοποίησής τους και η άρση αυτών, 

στο πλαίσιο πλουραλιστικών κοινωνιών, και ειδικότερα στον εκπαιδευτικό χώρο, 

όπου η μάθηση είναι «ταγμένη» υπέρ των ίσων ευκαιριών, αποκτά ιδιαίτερη 

σημασία.  

      Στο χώρο του πολυπολιτισμικού ελληνικού σχολείου τα στερεότυπα και οι 

προκαταλήψεις ορθώνουν διάφορες μορφές ανισότητας έως τον αποκλεισμό και την 

απουσία της οικειότητας, γεγονός που επιδρά στην ομαλή κοινωνικοποίηση των 

«άλλων» ή «ξένων» μαθητών και παρεμποδίζει την κοινωνική επαφή και 

συνεργασία. Η συνειδητοποίηση των στερεότυπων και προκαταλήψεων συνιστά τη 

βασικότερη προϋπόθεση δημιουργικής αντιπαράθεσης των παιδιών με τις 

διαφορές. 



 

 

         Η αποδυνάμωση των στερεοτυπικών αντιλήψεων προϋποθέτει ένα πλαίσιο 

συνεργασίας, ανταλλαγής, αλληλοκατανόησης και αλληλεπίδρασης, ομαδικής 

εργασίας και επικοινωνίας, στοιχεία που αμβλύνουν τις φυλετικές, μαθησιακές και 

κοινωνικές διαφορές. Είναι χρήσιμο σε κάθε παιδί να ενισχυθεί η ταυτότητά του 

(προσωπική και κοινωνική), η κριτική σκέψη αλλά και η ενσυναίσθηση για την 

ετερότητα, γιατί η αποδοχή της διαφορετικότητας το καθιστά ικανότερο για την 

αντιμετώπιση και εξάλειψή της.  

 

Κείμενο 2  

«Ροντβάιλερ» 

       Το κείμενο είναι διασκευασμένο απόσπασμα από το διήγημα του Δημήτρη 

Χριστόπουλου «Ροντβάιλερ», στο βιβλίο του «Δημόσιες Ιστορίες» (εκδ., 2013).  

         Ήταν ένας πειθαρχημένος έφηβος. Όλη μέρα πάλευε με τους δαίμονές του. Σε 

λίγο καιρό τα πόδια, τα χέρια, το στήθος γέμισαν· όσο άδειο ένιωθε το μέσα του τόσο 

σκληρό σα σίδερο ένιωθε το κορμί του. Επιφυλακτικός με όσους δεν γνώριζε, 

σκληρός με τους ξένους, αλλά προσαρμόσιμος.  

         Στο συνεργείο, όταν στα δεκαπέντε του έπιασε δουλειά, είχαν να το λένε. 

Επιδέξιος στο κατσαβίδι και στο γερμανικό κλειδί, έπιανε το χέρι του. Δουλευταράς 

και υπάκουος. Το βράδυ - μαύρος απ’ τη μουντζούρα, τα λάδια, τα γράσα - την 

πέρναγε συνήθως στο σπίτι, κολλημένος στο pc του. Πολλά πολλά δεν είχε με 

κανέναν.  

         Την αδελφή του τη λάτρευε. Δυο χρόνια μικρότερή του. Γεννήθηκε τη μέρα που 

ο πατέρας του δεν επέστρεψε στο σπίτι. Δεν θα ξαναρχόταν ποτέ. Ο Αιγύπτιος 

αμμοβολιστής1 – έτσι είπε η Αστυνομία – ξέχασε το γκάζι ανοιχτό μέσα στ’ αμπάρι. Ο 

πατέρας μόλις είχε κατέβει. Η μικρή τον σεβόταν· τον φοβόταν όμως πολύ. Τον 

κρατούσε σε απόσταση. Την τρόμαζαν τα σκοτεινά σχέδια που ήταν ζωγραφισμένα 

σ’ όλο του το σώμα. Η μάνα έλειπε ώρες. Το πρωί κοιμόταν, το απόγευμα έπαιρνε 

δρόμο και χανόταν.  

         Ο Χοντρός του ’λεγε ιστορίες αλλόκοτες. Για τον Εφιάλτη που πρόδωσε την 

Ελλάδα στους Πέρσες και δολοφονήθηκε τελικά από τον Αθηνάδη· για τη «Νύχτα των 

Κρυστάλλων2». Τα κατορθώματα ενός Άρτουρ Άξμαν3 τα ’μαθε παραμυθάκι. Μα πιο 

πολύ παραξενεύτηκε από τα λόγια που ήταν γραμμένα στο μπράτσο του Χοντρού: 

«Πρώτα σε αγνοούν, μετά σε γελοιοποιούν, μετά σε πολεμούν. Στο τέλος, ν ι κ ά 

ς».[…] 

        Τον φώναζαν «Gooks», ο κιτρινιάρης στη γλώσσα του. Ήρθε από την Ινδονησία. 

Δούλευε στο βενζινάδικο απέναντι απ’ το συνεργείο. Το «ροντβάιλερ» κάθε μέρα τον 

έβλεπε να βάζει και να βγάζει την αντλία, να φουσκώνει τα λάστιχα. Κι αυτός να 

φουσκώνει από μίσος. Κίτρινος όπως ήταν, το κίτρινο αστέρι στο μπράτσο του ’λειπε, 

σκεφτόταν. Γέμισε πια η γειτονιά από κιτρινιάρηδες, ξένους, παλιόφατσες.  



 

 

         Προχθές το βράδυ, καθώς γύριζε σπίτι του, στη γωνία, του φάνηκε πως είδε τον 

κιτρινιάρη να πειράζει την αδελφή του. Αυτή προχωρούσε μπροστά και πίσω ο 

κιτρινιάρης κάτι μουρμούραγε. Τον σημάδεψε με τα μάτια του. Ούρλιαξε 

μακρόσυρτα, δολοφονικά. Εκείνο το βράδυ δεν πήγε σπίτι του. Μάταια η αδελφή του 

τον περίμενε. Θα ’κανε χρόνια να ξαναπάει.  

«Άγρια δολοφονημένος βρέθηκε από συμπατριώτες του, χθες το πρωί, στο σπίτι του, 

στο Πέραμα, ο Ινδονήσιος R. Gooks. Η επίθεση που δέχτηκε ήταν ακαριαία. Πάνω στο 

στρώμα άφησε την τελευταία του πνοή, χτυπημένος από ένα αιχμηρό αντικείμενο, 

πιθανότατα, σουγιά. Η αστυνομία αναζητά τον δράστη του στυγερού εγκλήματος.» 

(από εφημερίδες) 

1 Αμμοβολιστής: τεχνίτης εξειδικευμένος στην αμμοβολή (μέθοδος καθαρισμού μεγάλης 

επιφάνειας).  

2 Νύχτα των Κρυστάλλων: Στις 9/10 Νοεμβρίου 1938, ηγέτες των ναζιστών εξαπέλυσαν μια 

σειρά πογκρόμ κατά του εβραϊκού πληθυσμού στη Γερμανία και στα πρόσφατα 

προσαρτημένα εδάφη. Το γεγονός αυτό ονομάστηκε Kristallnacht (Η νύχτα των Κρυστάλλων) 

εξαιτίας των θρυμματισμένων γυαλιών που κάλυψαν τους δρόμους μετά το βανδαλισμό και 

την καταστροφή εβραϊκών επιχειρήσεων, συναγωγών και σπιτιών  

3 Άρτουρ Άξμαν: Γερμανός Ναζί, αρχηγός της χιτλερικής νεολαίας από το 1940 μέχρι το τέλος 

του πολέμου, το 1945 

 

ΘΕΜΑΤΑ  

ΘΕΜΑ 1  

1ο  υποερώτημα  

Να παρουσιάσεις τους τρόπους, σύμφωνα με το συντάκτη του Κειμένου 1, με τους 

οποίους το σχολείο μπορεί να αποδυναμώσει τα στερεότυπα (50-60 λέξεις).  

Μονάδες 10  

2ο  υποερώτημα  

Ανάμεσα στους στόχους του Προλόγου σε ένα κείμενο είναι να μάς εισαγάγει στο 

θέμα και να δώσει διευκρινιστικές πληροφορίες για τη συνέχεια του κειμένου. 

Τεκμηρίωσε με συντομία αν ο Πρόλογος στο Κείμενο 1 υπηρετεί αυτούς τους 

στόχους. 

 Μονάδες 10  

3ο  υποερώτημα  

Ποιο είναι το ρηματικό πρόσωπο που επιλέγει ο συντάκτης του Κειμένου 1 (μονάδες 

4); Να τεκμηριώσεις την απάντησή σου με αναφορά σε δύο σχετικά χωρία του 

κειμένου (μονάδες 2) και να δικαιολογήσεις την επιλογή του σε σχέση με το είδος του 

κειμένου (μονάδες 4) και το επικοινωνιακό αποτέλεσμα που δημιουργείται (μονάδες 

5).  

Μονάδες 15  

 

 



 

 

ΘΕΜΑ 2 

Με αφορμή ένα περιστατικό ρατσιστικής βίας που εκδηλώθηκε στο σχολείο σου, 

περιγράφεις στο προσωπικό σου ιστολόγιο φαινόμενα ρατσιστικής συμπεριφοράς 

που εντοπίζεις συχνά στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό σου περιβάλλον. Στη 

συνέχεια προτείνεις τρόπους με τους οποίους τα ΜΜΕ μπορούν να διδάξουν στα 

παιδιά τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Το κείμενό σου να έχει έκταση 350-400 

λέξεων. 

Μονάδες 30 

ΘΕΜΑ 3 

Στο Κείμενο 2 ο συγγραφέας στην πρώτη παράγραφο αξιοποιεί την περιγραφή του 

εφήβου «ροντβάιλερ» και στην τρίτη παράγραφο μία αναδρομική αφήγηση για τον 

θάνατο του πατέρα. Αφού τις εντοπίσετε, να εξηγήσετε ποιον ρόλο, κατά τη γνώμη 

σας, υπηρετεί η παραπάνω επιλογή στην αφήγηση και ποιο το αισθητικό – 

επικοινωνιακό αποτέλεσμα που δημιουργεί; 

Μονάδες 20 

 

ΘΕΜΑ 4  

Να ερμηνεύσεις με αναφορά σε σχετικά χωρία του Κειμένου 2 τη στάση του 

κεντρικού ήρωα απέναντι στους ξένους (μονάδες 10) και να διατυπώσεις την 

προσωπική σου τοποθέτηση για ανάλογα φαινόμενα της εποχής μας (μονάδες 5). Να 

οργανώσεις την ερμηνεία σου σε 100-150 λέξεις.  

Μονάδες 15 


