
Χιούμορ και ιδεολογίες 
 

Νεοελληνική Γλώσσα: 3η ενότητα1 

Κείμενο 1 

Ο τυπάκος περπατάει αφηρημένος στο δρόμο και κατά λάθος πέφτει πάνω σε μια ξανθιά. 

Καθώς ζητάει συγγνώμη, την κοιτάζει από πάνω ως κάτω και διαπιστώνει ότι είναι θεά!  

«Κυρία μου», της λέει, «μένω έκθαμβος και άναυδος!» 

Και η ξανθιά: «Ναι; Εγώ μένω Πρατίνου κι Αστυδάμαντος».  

Δραστηριότητες: 

1. Να εντοπίσετε τις φράσεις που θεωρείτε ότι προκαλούν γέλιο  

2. Οι χιουμοριστικές φράσεις από ποια άτομα λέγονται και σε βάρος ποιου ατόμου 

προκαλείται το γέλιο;  

3. Με ποια γνωρίσματα παρουσιάζονται τα πρόσωπα για τα οποία γίνεται λόγος στο κείμενο;  

4. Πώς φαντάζεστε ένα άτομο που μιλά όπως η ξανθιά κυρία στο ανέκδοτο από άποψη 

επαγγέλματος και μόρφωσης; Γιατί φαντάζεστε έτσι το συγκεκριμένο άτομο;  

5. Πιστεύετε ότι το ανέκδοτο αυτό θα προκαλούσε γέλιο αν η γυναίκα ήταν μελαχρινή και 

λιγότερο όμορφη; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

6. Ποια στερεότυπα ή ποιες προκαταλήψεις εντοπίζετε στο κείμενο; 

7. Ποιες απόψεις κρύβονται πίσω από τις χιουμοριστικές αντιδράσεις όλων όσοι/ες 

αναπαράγουν το κείμενο; 

Επιλέγω μία από τις δραστηριότητες 

 

1. Να φτιάξετε μία ιστορία, στην οποία να 
πρωταγωνιστεί μία ξανθιά γυναίκα, αλλά να 

αποφεύγεται συνειδητά η χιουμοριστική 

αναπαράσταση και στοχοποποίησή της. 

4. Να φτιάξετε μια ιστορία στην οποία θα 
αποφεύγεται συνειδητά η χιουμοριστική 

αναπαράσταση και στοχοποίηση του  

μετανάστη/της μετανάστριας 

2. Με αφορμή μια ημερίδα που διοργανώνει το 

σχολείο σας για την παγκόσμια ημέρα κατά του 
ρατσισμού, να κάνετε ένα Τηλεοπτικό ρεπορτάζ 

το οποίο να αφορά στον ρατσισμό προς τους 

μετανάστες/τις μετανάστριες. Στο ρεπορτάζ αυτό 

να θίγετε θέματα σχετικά με το πώς 

αντιμετωπίζονται τα άτομα αυτά από την 
κοινωνία, τις συνέπειες που έχουν διάφορα 

ρατσιστικά φαινόμενα, καθώς και να προτείνετε 

τρόπους, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο του 

ρατσισμού. 

5. Να δημιουργήσετε ένα πολυτροπικό κείμενο 

(μια αφίσα) κατά του ρατσισμού. 

6. Να δημιουργήσετε ένα πολυτροπικό κείμενο 

(μια αφίσα) κατά του σεξισμού. 

7. Σε μια σελίδα των μέσω κοινωνικής δικτύωσης 

διαβάσατε πολλά ανέκδοτα για τους 

μετανάστες/τις μετανάστριες. Αποφασίζετε να 

στείλετε μια επιστολή διαμαρτυρίας στον 

διαχειριστή/στη διαχειρίστρια της σελίδας.  

3. Να γράψετε ένα σύντομο κείμενο (πεζό, 

ποιητικό με ομοιοκαταληξία ή και σε ελεύθερη 

μορφή) με το οποίο θα κατακρίνετε τα 

στερεότυπα και τις προκαταλήψεις 

8. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαβάσατε ένα 

σεξιστικό ή ρατσιστικό ανέκδοτο και αποφασίζετε 

να γράψεις ένα σχόλιο στο άτομο που έκανε την 
ανάρτηση. 

9. Να κάνετε μια λίστα με ερωτήσεις που 

απευθύνετε σε κάποια/ον που νομίζετε ότι δεν 

σέβεται τη διαφορετικότητα των ανθρώπων 

                                                             
1 Υλικό και ιδέες για την προσέγγιση των χιουμοριστικών κειμένων αντλήθηκε από την πολύ καλή 
σελίδα: Χιούμορ και Κριτικός Γραμματισμός (https://www.humor-literacy.eu/) 

https://www.humor-literacy.eu/
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π.χ. -Γιατί δεν προσπάθησες ποτέ να έρθεις στη 

θέση ενός… 

-Πώς θα ένιωθες εσύ αν… 
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Κείμενο 2 

Δύο Αφγανοί, που είχαν χαθεί για πολύ καιρό μετά από το «πέρασμά» τους από τον Έβρο, 
συναντιούνται τυχαία σε κεντρικό… δρόμο της Αθήνας.  

Ο πρώτος ντυμένος σαν πρίγκιπας, κατεβαίνει από μια Μερσεντάρα τελευταίο μοντέλο.  

Ο δεύτερος, κακομοίρης, κρατώντας στα χέρια ένα πακέτο κάλτσες που προσπαθούσε να 

πουλήσει, λέει στον φίλο του: 

«Βλέπω καλοπερνάς! Τι δουλειά κάνεις και τα κονομάς;» 

«Ζητιανεύω στο μετρό». 

«Μη μου λες. Και βγάζεις τόσα πολλά;» 

«Σίγουρα. Δοκίμασέ το και συ! Κάθισε κοντά στα εκδοτήρια εισιτηρίων με μια πινακίδα, και 

θα δεις!» 

Μετά από κάνα δυό μέρες, ο ταλαίπωρος, ξαναβλέπει τον πλούσιο φίλο του.  

«Α ρε Ahmed, με δούλεψες», του λέει. «Σε δυο μέρες, όλα κι όλα μάζεψα 1 ευρώ, αν και 
στην πινακίδα είχα γράψει: 

«Είμαι χωρίς δουλειά, η γυναίκα μου είναι άρρωστη και τα τρία παιδιά μου πεινάνε!» 

«Μη λες βλακείες» – του απαντά ο Ahmed- «κοίταξε τι μάζεψα εγώ σε δύο ημέρες…» και 

του ανοίγει μια μεγάλη τσάντα γεμάτη με δεκάευρα.  

«Δεν είναι δυνατόν» - λέει ο άλλος απορημένος «Τι έγραφες στην πινακίδα;» 

«Μου λείπουν μόνο 10 Ευρώ για το εισιτήριο να γυρίσω στο Αφγανιστάν».  

Δραστηριότητες: 

1. Να εντοπίσεις τις φράσεις που θεωρείς ότι προκαλούν γέλιο.  

2. Οι χιουμοριστικές φράσεις από ποια άτομα λέγονται και σε βάρος ποιου ατόμου 

προκαλείται το γέλιο;  

3. Με ποια γνωρίσματα παρουσιάζονται τα πρόσωπα για τα οποία γίνεται λόγος στο κείμενο;  

4. Γιατί ο δημιουργός του κειμένου παρουσιάζει με αυτόν τον τρόπο τα πρόσωπα;  

5. Ποια στερεότυπα ή ποιες προκαταλήψεις εντοπίζεις στο κείμενο; 

6. Ποιες απόψεις κρύβονται πίσω από τις χιουμοριστικές αντιδράσεις όλων όσοι/ες 

αναπαράγουν το κείμενο; 

 

Επιλέγω μία από τις δραστηριότητες 

 

1. Να φτιάξετε μία ιστορία, στην οποία να 

πρωταγωνιστεί μία ξανθιά γυναίκα, αλλά να 

αποφεύγεται συνειδητά η χιουμοριστική 
αναπαράσταση και στοχοποποίησή της. 

4. Να φτιάξετε μια ιστορία στην οποία θα 

αποφεύγεται συνειδητά η χιουμοριστική 

αναπαράσταση και στοχοποίηση του  
μετανάστη/της μετανάστριας 

2. Με αφορμή μια ημερίδα που διοργανώνει το 

σχολείο σας για την παγκόσμια ημέρα κατά του 

ρατσισμού, να κάνετε ένα Τηλεοπτικό ρεπορτάζ 

το οποίο να αφορά στον ρατσισμό προς τους 
μετανάστες/τις μετανάστριες. Στο ρεπορτάζ αυτό 

να θίγετε θέματα σχετικά με το πώς 

αντιμετωπίζονται τα άτομα αυτά από την 

5. Να δημιουργήσετε ένα πολυτροπικό κείμενο 

(μια αφίσα) κατά του ρατσισμού. 

6. Να δημιουργήσετε ένα πολυτροπικό κείμενο 

(μια αφίσα) κατά του σεξισμού. 
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κοινωνία, τις συνέπειες που έχουν διάφορα 

ρατσιστικά φαινόμενα, καθώς και να προτείνετε 

τρόπους ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο του 

ρατσισμού. 

7. Σε μια σελίδα των μέσω κοινωνικής δικτύωσης 

διαβάσατε πολλά ανέκδοτα για τους 

μετανάστες/τις μετανάστριες. Αποφασίζετε να 

στείλετε μια επιστολή διαμαρτυρίας στον 
διαχειριστή/στη διαχειρίστρια της σελίδας.  

 
3. Να γράψετε ένα σύντομο κείμενο (πεζό, 

ποιητικό με ομοιοκαταληξία ή και σε ελεύθερη 

μορφή) με το οποίο θα κατακρίνετε τα 

στερεότυπα και τις προκαταλήψεις 

8. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαβάσατε ένα 

σεξιστικό ή ρατσιστικό ανέκδοτο και αποφασίζετε 
να γράψεις ένα σχόλιο στο άτομο που έκανε την 

ανάρτηση. 

 

9. Να κάνετε μια λίστα με ερωτήσεις που 

απευθύνετε σε κάποια/ον που νομίζετε ότι δεν 
σέβεται τη διαφορετικότητα των ανθρώπων 

π.χ. -Γιατί δεν προσπάθησες ποτέ να έρθεις στη 

θέση ενός… 

-Πώς θα ένιωθες εσύ αν… 
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Κείμενο 3 

O δάσκαλος ρωτά τους μαθητές μετά το διάλειμμα: 

- Τι έκανες στο διάλειμμα Γιωργάκη; 

- Έπαιζα μπάλα, κύριε. 

- Μπάλα; Α ωραία. Αν μου γράψεις σωστά την λέξη «μπάλα» στον πίνακα θα σε αφήσω να 
σχολάσεις μία ώρα γρηγορότερα. 

- Εσύ Θανασάκη, τι έκανες στο διάλειμμα; 

- Εγώ κύριε έπαιζα στην αμμοδόχο. 

- Στην αμμοδόχο; Α ωραία. Αν μου γράψεις σωστά την λέξη «άμμος» στον πίνακα, να σε 

αφήσω να σχολάσεις μία ώρα γρηγορότερα. 

- Εσύ Άλι τι έκανες στο διάλειμμα; 

- Εγκώ κύριε ήθελε παίξει με Γιωργάκη και με Τανασάκι, αλλά όχι παίξει μαζί μου κανένας. 

- Τιι!!, δεν έπαιζαν μαζί σου. Ντροπή!. Αυτό λέγεται ρατσιστική διάκριση εις βάρος Εθνικών 

μειονοτήτων. Αντε Αλι, αν μου γράψεις στον πίνακα σωστά «ρατσιστική διάκριση εις βάρος 

εθνικών μειονοτήτων» θα σε αφήσω να σχολάσεις μισή ώρα γρηγορότερα. 

Δραστηριότητες: 

1. Να εντοπίσεις τις φράσεις που θεωρείς ότι προκαλούν γέλιο.  

2. Οι χιουμοριστικές φράσεις από ποια άτομα λέγονται και σε βάρος ποιου ατόμου 
προκαλείται το γέλιο;  

3. Με ποια γνωρίσματα παρουσιάζονται τα πρόσωπα για τα οποία γίνεται λόγος στο κείμενο;  

4. Γιατί ο δημιουργός του κειμένου παρουσιάζει με αυτόν τον τρόπο τα πρόσωπα;  

5. Ποια στερεότυπα ή ποιες προκαταλήψεις εντοπίζεις στο κείμενο; 

6. Ποιες απόψεις κρύβονται πίσω από τις χιουμοριστικές αντιδράσεις όλων όσοι/ες 

αναπαράγουν το κείμενο; 

7. Ποια απάντηση θα δίνατε στον δάσκαλο; 

Επιλέγω μία από τις δραστηριότητες 

 

1. Να φτιάξετε μία ιστορία, στην οποία να 

πρωταγωνιστεί μία ξανθιά γυναίκα, αλλά να 

αποφεύγεται συνειδητά η χιουμοριστική 

αναπαράσταση και στοχοποποίησή της. 

4. Να φτιάξετε μια ιστορία στην οποία θα 

αποφεύγεται συνειδητά η χιουμοριστική 

αναπαράσταση και στοχοποίηση του  

μετανάστη/της μετανάστριας 

2. Με αφορμή μια ημερίδα που διοργανώνει το 

σχολείο σας για την παγκόσμια ημέρα κατά του 

ρατσισμού, να κάνετε ένα Τηλεοπτικό ρεπορτάζ 

το οποίο να αφορά στον ρατσισμό προς τους 

μετανάστες/τις μετανάστριες. Στο ρεπορτάζ αυτό 
να θίγετε θέματα σχετικά με το πώς 

αντιμετωπίζονται τα άτομα αυτά από την 

5. Να δημιουργήσετε ένα πολυτροπικό κείμενο 

(μια αφίσα) κατά του ρατσισμού. 

6. Να δημιουργήσετε ένα πολυτροπικό κείμενο 

(μια αφίσα) κατά του σεξισμού. 
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κοινωνία, τις συνέπειες που έχουν διάφορα 

ρατσιστικά φαινόμενα, καθώς και να προτείνετε 

τρόπους ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο του 

ρατσισμού. 

7. Σε μια σελίδα των μέσω κοινωνικής δικτύωσης 

διαβάσατε πολλά ανέκδοτα για τους 

μετανάστες/τις μετανάστριες. Αποφασίζετε να 

στείλετε μια επιστολή διαμαρτυρίας στον 
διαχειριστή/στη διαχειρίστρια της σελίδας.  

 
3. Να γράψετε ένα σύντομο κείμενο (πεζό, 

ποιητικό με ομοιοκαταληξία ή και σε ελεύθερη 

μορφή) με το οποίο θα κατακρίνετε τα 

στερεότυπα και τις προκαταλήψεις 

8. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαβάσατε ένα 

σεξιστικό ή ρατσιστικό ανέκδοτο και αποφασίζετε 
να γράψεις ένα σχόλιο στο άτομο που έκανε την 

ανάρτηση. 

 

9. Να κάνετε μια λίστα με ερωτήσεις που 

απευθύνετε σε κάποια/ον που νομίζετε ότι δεν 
σέβεται τη διαφορετικότητα των ανθρώπων 

π.χ. -Γιατί δεν προσπάθησες ποτέ να έρθεις στη 

θέση ενός… 

-Πώς θα ένιωθες εσύ αν… 
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Κείμενο 4 

Ένας Έλληνας ένας Αλβανός ένας Αμερικανός και ένας Γάλλος είναι στον πύργο του Αιφελ. 

Ο Αμερικάνος πάνω στο κέφι βγάζει ένα μάτσο δολάρια και τα πετάει κάτω λέγοντας:- 

«Εχουμε πολλά στην Αμερική και τα πετάμε». Ο Γάλλος παίρνει ένα κασόνι με σαμπάνιες 

και τις χύνει όλες λέγοντας:- «Στη Γαλλία έχουμε πολλές και τις πετάμε». Γυρίζει τότε ο 

Αλβανός και λέει στον Έλληνα:- «Δεν φαντάζομαι να κάνεις καμιά βλακεία;» 

Δραστηριότητες: 

1. Να εντοπίσεις τις φράσεις που θεωρείς ότι προκαλούν γέλιο.  

2. Οι χιουμοριστικές φράσεις από ποια άτομα λέγονται και σε βάρος ποιου ατόμου 

προκαλείται το γέλιο;  

3. Με ποια γνωρίσματα παρουσιάζονται τα πρόσωπα για τα οποία γίνεται λόγος στο κείμενο;  

4. Πιστεύετε ότι το ανέκδοτο αυτό θα προκαλούσε γέλιο αν το έλεγε  κάποιος/α σε ένα 

διαφορετικό κοινωνικό πλαίσιο (π.χ. αν το έλεγε κάποιος/α στην Αλβανία); Αιτιολογήστε την 

απάντησή σας. 

5. Γιατί ο δημιουργός του κειμένου παρουσιάζει με αυτόν τον τρόπο τα πρόσωπα;  

6. Ποια στερεότυπα ή ποιες προκαταλήψεις εντοπίζεις στο κείμενο; 

7. Ποιες απόψεις κρύβονται πίσω από τις χιουμοριστικές αντιδράσεις όλων όσοι/ες  

αναπαράγουν το κείμενα; 

Επιλέγω μία από τις δραστηριότητες 

 

1. Να φτιάξετε μία ιστορία, στην οποία να 

πρωταγωνιστεί μία ξανθιά γυναίκα, αλλά να 
αποφεύγεται συνειδητά η χιουμοριστική 

αναπαράσταση και στοχοποποίησή της. 

4. Να φτιάξετε μια ιστορία στην οποία θα 

αποφεύγεται συνειδητά η χιουμοριστική 
αναπαράσταση και στοχοποίηση του  

μετανάστη/της μετανάστριας 

2. Με αφορμή μια ημερίδα που διοργανώνει το 

σχολείο σας για την παγκόσμια ημέρα κατά του 

ρατσισμού, να κάνετε ένα Τηλεοπτικό ρεπορτάζ 
το οποίο να αφορά στον ρατσισμό προς τους 

μετανάστες/τις μετανάστριες. Στο ρεπορτάζ αυτό 

να θίγετε θέματα σχετικά με το πώς 

αντιμετωπίζονται τα άτομα αυτά από την 

κοινωνία, τις συνέπειες που έχουν διάφορα 
ρατσιστικά φαινόμενα, καθώς και να προτείνετε 

τρόπους ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο του 

ρατσισμού. 

5. Να δημιουργήσετε ένα πολυτροπικό κείμενο 

(μια αφίσα) κατά του ρατσισμού. 

6. Να δημιουργήσετε ένα πολυτροπικό κείμενο 

(μια αφίσα) κατά του σεξισμού. 

7. Σε μια σελίδα των μέσω κοινωνικής δικτύωσης 

διαβάσατε πολλά ανέκδοτα για τους 
μετανάστες/τις μετανάστριες. Αποφασίζετε να 

στείλετε μια επιστολή διαμαρτυρίας στον 

διαχειριστή/στη διαχειρίστρια της σελίδας.  

 

3. Να γράψετε ένα σύντομο κείμενο (πεζό, 
ποιητικό με ομοιοκαταληξία ή και σε ελεύθερη 

μορφή) με το οποίο θα κατακρίνετε τα 

στερεότυπα και τις προκαταλήψεις 
8. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαβάσατε ένα 
σεξιστικό ή ρατσιστικό ανέκδοτο και αποφασίζετε 

να γράψεις ένα σχόλιο στο άτομο που έκανε την 

ανάρτηση. 
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9. Να κάνετε μια λίστα με ερωτήσεις που 

απευθύνετε σε κάποια/ον που νομίζετε ότι δεν 

σέβεται τη διαφορετικότητα των ανθρώπων 

π.χ. -Γιατί δεν προσπάθησες ποτέ να έρθεις στη 
θέση ενός… 

-Πώς θα ένιωθες εσύ αν… 
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Κείμενο 5 

Δύο τύποι στην παραλία μπανιαρίζονται και κάνουν οφθαλμόλουτρα. Μια ξανθιά γκομενάρα 

να σου κόβεται η ανάσα δηλαδή, σηκώνεται από την πετσέτα της περνάει μπροστά από τους 

δύο τύπους και πέφτει μέσα στην θάλασσα. Οι δύο τύποι άφωνοι εντελώς την κοιτάζουν και 

έχουν χαζέψει... 

- Αυτή η γκομενάρα που βλέπεις είναι σίγουρα Γερμανίδα.  

- Τι λες ρε συ, αυτή είναι σίγουρα από Αυστρία ίσως Ολλανδία πάντως όχι Γερμανίδα.  

- Τώρα τι μας λες ρε μεγάλε ότι και καλά έχεις εμπειρία και μπορείς να ξεχωρίσεις τις 

Γερμανίδες από τις Ολλανδέζες;;; 

- Φυσικά δεν είναι Γερμανίδα αυτή με τίποτε, οι Γερμανίδες είναι άχαρες. Δες αυτήν. Κοίτα 

κούνημα μέσα στο νερό, δες χάρη. 

Οπότε η γκόμενα σηκώνει το χέρι και το κουνάει χαιρετώντας ένα ξανθό τύπο που κάθεται 

έξω στην παραλία και λέει όλο χάρη και νάζι: 

- Χάνς! Χάνς! 

Ο τύπος που υποστήριζε ότι είναι Γερμανίδα: 

- Είδες βρε άχρηστε; Γερμανίδα είναι και φωνάζει τον Γερμανό γκόμενό της!  

Και η γκόμενα συνεχίζει: 

- Χανς Παναή! Του νιρό είνι υπέρουχο!!! 

Δραστηριότητες: 

1. Να εντοπίσεις τις φράσεις που θεωρείς ότι προκαλούν γέλιο.  

2. Οι χιουμοριστικές φράσεις από ποια άτομα λέγονται και σε βάρος ποιου ατόμου 

προκαλείται το γέλιο;  

3. Με ποια γνωρίσματα παρουσιάζονται τα πρόσωπα για τα οποία γίνεται λόγος στο κείμενο;  

4. Γιατί ο δημιουργός του κειμένου παρουσιάζει με αυτόν τον τρόπο τα πρόσωπα;  

5. Ποια στερεότυπα ή ποιες προκαταλήψεις εντοπίζεις στο κείμενο; 

6. Ποιες απόψεις κρύβονται πίσω από τις χιουμοριστικές αντιδράσεις όλων όσοι/ες 

αναπαράγουν το κείμενα; 

Επιλέγω μία από τις δραστηριότητες 

 

1. Να φτιάξετε μία ιστορία, στην οποία να 

πρωταγωνιστεί μία ξανθιά γυναίκα, αλλά να 

αποφεύγεται συνειδητά η χιουμοριστική 

αναπαράσταση και στοχοποποίησή της. 

4. Να φτιάξετε μια ιστορία στην οποία θα 

αποφεύγεται συνειδητά η χιουμοριστική 

αναπαράσταση και στοχοποίηση του  

μετανάστη/της μετανάστριας 

2. Με αφορμή μια ημερίδα που διοργανώνει το 

σχολείο σας για την παγκόσμια ημέρα κατά του 

ρατσισμού, να κάνετε ένα Τηλεοπτικό ρεπορτάζ 

το οποίο να αφορά στον ρατσισμό προς τους 

μετανάστες/τις μετανάστριες. Στο ρεπορτάζ αυτό 
να θίγετε θέματα σχετικά με το πώς 

αντιμετωπίζονται τα άτομα αυτά από την 

5. Να δημιουργήσετε ένα πολυτροπικό κείμενο 

(μια αφίσα) κατά του ρατσισμού. 

6. Να δημιουργήσετε ένα πολυτροπικό κείμενο 

(μια αφίσα) κατά του σεξισμού. 



Χιούμορ και ιδεολογίες 
 

κοινωνία, τις συνέπειες που έχουν διάφορα 

ρατσιστικά φαινόμενα, καθώς και να προτείνετε 

τρόπους ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο του 

ρατσισμού. 

7. Σε μια σελίδα των μέσω κοινωνικής δικτύωσης 

διαβάσατε πολλά ανέκδοτα για τους 

μετανάστες/τις μετανάστριες. Αποφασίζετε να 

στείλετε μια επιστολή διαμαρτυρίας στον 
διαχειριστή/στη διαχειρίστρια της σελίδας.  

 
3. Να γράψετε ένα σύντομο κείμενο (πεζό, 

ποιητικό με ομοιοκαταληξία ή και σε ελεύθερη 

μορφή) με το οποίο θα κατακρίνετε τα 

στερεότυπα και τις προκαταλήψεις 

8. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαβάσατε ένα 

σεξιστικό ή ρατσιστικό ανέκδοτο και αποφασίζετε 
να γράψεις ένα σχόλιο στο άτομο που έκανε την 

ανάρτηση. 

 

9. Να κάνετε μια λίστα με ερωτήσεις που 

απευθύνετε σε κάποια/ον που νομίζετε ότι δεν 
σέβεται τη διαφορετικότητα των ανθρώπων 

π.χ. -Γιατί δεν προσπάθησες ποτέ να έρθεις στη 

θέση ενός… 

-Πώς θα ένιωθες εσύ αν… 

 

 

 


