
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ

Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο

Τα στερεότυπα και πώς επηρεάζουν τη συμπεριφορά μας

Το (διασκευασμένο) κείμενο αντλήθηκε (στις 25.11.2021) από τον διαδικτυακό ιστότοπο του δήμου

Θέρμης h ps://www.thermi.gov.gr/. 

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τις αντιλήψεις που

σχηματίζουμε για τους άλλους είναι τα στερεότυπα. Πρόκειται για τις τυποποιημένες και

απλουστευμένες θετικές ή αρνητικές σκέψεις που συχνά σχηματίζουμε για τους άλλους.

Έτσι, όταν ακολουθούμε ένα στερεότυπο, θεωρούμε ότι ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί

μας διακρίνεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, επειδή (θεωρούμε ότι) ανήκει σε μια

συγκεκριμένη ομάδα. Συνεπώς, οδηγούμαστε σε γενικεύσεις και βγάζουμε  συμπεράσματα

για τον άνθρωπο που βλέπουμε με βάση παράγοντες όπως π.χ. το χρώμα του δέρματος, τον

τρόπο ένδυσης, το θρήσκευμα, τα γκρίζα μαλλιά κ.ά. Αν επικοινωνήσουμε με αυτό το άτομο

στηριζόμενοι  στο  στερεότυπό  μας,  θα  είμαστε  προκατειλημμένοι  απέναντί  του  και  θα

δημιουργήσουμε εμπόδια στην επικοινωνία. 

Είναι  σημαντικό  να κατανοήσουμε πόσο επηρεάζεται  η συμπεριφορά μας,  όταν

λειτουργούμε  βάσει  στερεοτύπων  ή  προκαταλήψεων,  καθώς  έχει  ως  συνέπεια  την

υπονόμευση της  ικανότητάς  μας  να  αναπτύξουμε  και  να  συντηρήσουμε  μια σχέση.  Αν

μπορέσουμε να αντιληφθούμε ποιες είναι οι νοοτροπίες μας και οι συνηθισμένοι τύποι της

συμπεριφοράς μας, θα μπορέσουμε αυτόματα να καταλάβουμε ότι και οι άλλοι άνθρωποι -

ανεξαρτήτως  των  χαρακτηριστικών  τους  ή  της  φυλής  στην οποία  ανήκουν-  πιθανόν  να

νιώθουν ή να σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο, και τελικά να βελτιώσουμε τις πιθανότητες για

αποτελεσματική και σωστή επικοινωνία. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγουμε να πούμε ή να

κάνουμε πράγματα που προσβάλλουν τον άλλο και διαιωνίζουν απαρχαιωμένα ρατσιστικά

και σεξιστικά στερεότυπα.

Τα στερεότυπα αλλάζουν δύσκολα· οι  άνθρωποι  τα  διατηρούν,  ακόμη και  όταν

έρθουν αντιμέτωποι με αποδείξεις που τα ανατρέπουν. Αν, λοιπόν,  κάποιος συναντήσει

έναν αλλοδαπό μιας εθνικότητας για την οποία έχει ήδη δημιουργήσει ένα στερεότυπο και

διαπιστώσει ότι τελικά δεν ισχύει τίποτα απ’ όλα όσα νόμιζε πως ήξερε για τα γνωρίσματα

αυτού του ατόμου, είναι πιθανό να θεωρήσει ότι πρόκειται για εξαίρεση και να συνεχίσει

να  χρησιμοποιεί  το  στερεότυπό  του,  όποτε  συναντά  αλλοδαπούς  της  αντίστοιχης



εθνικότητας. Ωστόσο, μπορούμε να μάθουμε να προχωράμε ένα βήμα πιο μακριά από τα

στερεότυπα και να σχηματίσουμε μια πιο ρεαλιστική εντύπωση για τους άλλους, αλλά και

να αξιολογούμε την ορθότητα των προσωπικών μας αντιλήψεων. 

Ο καλύτερος τρόπος για τη συγκέντρωση πληροφοριών για έναν άνθρωπο είναι η

προσωπική επικοινωνία μαζί του. Μόνο μέσω της συζήτησης με τους άλλους ανθρώπους

μπορούμε  πραγματικά  να  τους  μάθουμε,  έτσι  ώστε  να  μην  λειτουργούμε  βάσει  των

στερεοτύπων  μας.  Πολλοί  άνθρωποι  επιμένουν  σε  μια  αρνητική  εντύπωση  χωρίς  να

βασίζονται  σε  ακριβή  στοιχεία  ή  στην  πραγματικότητα,  αλλά,  λόγω  στερεοτύπων  ή

προκατάληψης, απλώς έχουν κάποια γενική εντύπωση και συμπεριφέρονται σύμφωνα μ’

αυτήν. Είναι σημαντικό, κάθε άνθρωπος, που σκέφτεται έτσι, να προσπαθεί να δεχθεί ότι

μπορεί να κάνει  και  λάθος.  Έτσι,  θα είναι  «ανοιχτός» και χωρίς προκαταλήψεις, για να

γνωρίσει  πραγματικά κάποιον άλλον.  Η προσκόλληση σε απόψεις  απαρχαιωμένες  θέτει

εμπόδια  στην  επικοινωνία  με  τους  άλλους  ανθρώπους.  Η  παραδοχή  ότι  τελικά  είναι

λανθασμένες οι αντιλήψεις που είχαμε για καιρό αποτελεί μια καλή αρχή για την απαλλαγή

από διαιωνιζόμενες προκαταλήψεις και την αποκατάσταση της επικοινωνίας. Τα παραπάνω

βοηθούν στον επαναπροσδιορισμό κάποιων σκέψεων που μπορεί λανθασμένα να έχουμε

σχηματίσει και οδηγούν σε διαπροσωπικές σχέσεις ισοτιμίας και αμοιβαιότητας.

Α3. Με αφορμή τους προβληματισμούς, που τίθενται στο κείμενο, συντάσσεις ένα άρθρο

(200-250 λέξεων) για το σχολικό ιστολόγιο, στο οποίο αναλύεις τους λόγους που οδηγούν

τους  ανθρώπους  σε  στερεότυπες  αντιλήψεις  και  προτείνεις  τρόπους  με  τους  οποίους

μπορούμε να τις υπερβούμε. 
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο

ΜΟΡΤΕΝ ΜΠΡΑΣΚ (1970- )

ΑΠΕΡ ΓΟΥΕΣΤ ΣΑΪΝΤ, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 1901 (απόσπασμα)

Το απόσπασμα αναφέρεται στην ιστορία της Σάρας, της μητέρας του Γουίλιαμ Σίντις, του ανθρώπου

με το υψηλότερο IQ. Προέρχεται από το ομότιτλο κεφάλαιο του μυθιστορήματος «Η τέλεια ζωή του

Γουίλιαμ Σίντις» (μτφρ. Λύο Καλοβυρνάς, εκδ. Κέδρος, 2012) του Δανού συγγραφέα Μόρτεν Μπρασκ.

Συχνά την πιάνει αυτό το συναίσθημα, μια αίσθηση ότι ακόμα και τώρα παραμένει

νιόφερτη, σαν να είναι ακόμη υπό δοκιμή στην Αμερική. Τότε που έφτασε στη Νήσο Έλις1

1 νησάκι στ’ ανοιχτά του Μανχάταν, όπου από το 1852 έως το 1954 υποδέχονταν τους μετανάστες

και τους υπέβαλαν σε ιατρικές εξετάσεις, για να εγκριθεί η άδεια εισόδου τους στις ΗΠΑ.



με τον πατέρα της, με πενήντα σεντς στην τσέπη, ήξερε ότι ήταν υπό δοκιμή, ότι έπρεπε να

δουλέψουν  σκληρά  όχι  μόνο  για  να  τα  βγάλουν  πέρα,  αλλά  απλώς  και  μόνο  για  να

υπάρξουν.  Η  πρώτη  της  δουλειά  ήταν  μοδίστρα  σε  ραφείο,  όπου  έραβε  κουμπιά  σε

σακάκια  και  πουκάμισα δώδεκα ώρες  την  ημέρα, με μισθό  τρία δολάρια  τη βδομάδα.

Έπειτα από ένα χρόνο είχαν μαζέψει αρκετά λεφτά, για να φέρουν και την αδελφή της, την

Ίντα. Η Σάρα πήγαινε από δουλειά σε δουλειά· η καλύτερη ήταν στην Εταιρία Ραπτικών

Μηχανών Σίνγκερ, όπου δίδασκε στις πελάτισσες πώς να χρησιμοποιούν τις ραπτομηχανές.

Εργαζόταν τόσο σκληρά, που συχνά την έπαιρνε ο ύπνος στα διαλείμματα. Όταν γυρνούσε

σπίτι, έπρεπε να ψωνίσουν με την Ίντα, να μαγειρέψουν, να καθαρίσουν. Ύστερα από δύο

χρόνια ήρθε όλη η οικογένεια Μαντελμπάουμ στην Αμερική,  αλλά  η Σάρα συνέχισε  να

δουλεύει  σκληρά.  Ήξερε  ότι  δεν  πρέπει  ποτέ  να  χαλαρώσεις,  δεν  πρέπει  ποτέ  να

σταματήσεις τον αγώνα σου για πρόοδο, γιατί αλλιώς ποτέ δε θα περάσεις τη δοκιμασία.

Πρέπει να προοδεύεις, και η Σάρα ήξερε τι έπρεπε να κάνει για να ζήσει. Θα γινόταν αυτό

που δε θα ήταν  ποτέ δυνατόν να κάνει  όσο ζούσε στην Ουκρανία,  από την οποία είχε

γλιτώσει: Θα γινόταν γιατρός. Δεν υπήρχε πιο ψηλά. […]

Κανείς δεν πίστευε σ’ αυτή, ούτε η οικογένειά της ούτε οι φίλοι της· γελούσαν μαζί

της όταν τους μιλούσε για τα σχέδιά της. Κανείς δε θα τα κατάφερνε, της έλεγαν. Όμως η

Σάρα  πήγε  στις  εξετάσεις  και  τις  πέρασε  μετά  επαίνου.  Είχε  ανοίξει  το  δρόμο:  Τώρα

μπορούσε  να  σπουδάσει  στην  Ιατρική  Σχολή  του  Πανεπιστημίου  της  Βοστόνης.  Όμως,

ακόμα και σήμερα, που μπορούσε να αποκαλείται Σάρα Σίντις,  ιατρός, δεν μπορούσε να

λυτρωθεί από αυτή την αίσθηση, ότι ήταν ακόμη υπό δοκιμή...

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα. Να καταγράψεις τις απαντήσεις σου σε

ένα κείμενο 100-150 λέξεων.

1. Κατά πόσο θεωρείς δικαιολογημένη την αίσθηση που διακατέχει τη Σάρα καθ’ όλη την

πορεία της  ζωής  της  στην  Αμερική;  Ποια συμβουλή θα της  έδινες,  αν  ήταν φιλικό σου

πρόσωπο και ζούσε στην εποχή μας;

ή

2. Να φανταστείς ότι είσαι η Σάρα και γράφεις σε μια σελίδα ημερολογίου τις σκέψεις και

τα συναισθήματά σου, όπως αποτυπώνονται στο απόσπασμα.
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