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Κείμενο 1 

 

Τα άηομα με αναπηρία ζηη νέα εποτή 

 

Το κείμενο δημοζιεύθηκε από ηον Κώζηα Χπηζηάκη ζηιρ 25 Ιοςνίος 2019. Πηγή: https://meallamatia.gr/ta- 

atoma-me-anapiria-stinea-epochi/ Πποζπελάζηηκε διαδικηςακά ζηιρ 07 02 2021. (διαζκεςαζμένο για ηιρ 

ανάγκερ ηηρ εξέηαζηρ). 

 

Σχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Υγείαο (Π.Ο.Υ.), άηνκα κε αλαπεξία είλαη ηα άηνκα πνπ 

ιφγσ θπζηθήο βιάβεο ή λνεηηθήο αλεπάξθεηαο ή ςπρνινγηθήο επηβάξπλζεο θ.ιπ. δπζθνιεχνληαη θαη 

αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο δσήο ζην βαζκφ πνπ ζεσξείηαη 

θαλνληθφο γηα θάζε άλζξσπν ρσξίο αλαπεξία. Έλαο νξηζκφο απιφο θαη πεξηεθηηθφο είλαη ν εμήο: «άηομο 

με αναπηρία είναι κάθε άηομο με κινηηικό ή αιζθηηηριακό ή νοηηικό ή υστικό πρόβλημα ή τρόνιο 

πρόβλημα σγείας (π.τ. μεζογειακή αναιμία)». Με ηην έννοια ασηή όλοι είμαζηε εν δσνάμει ανάπηρα 

άηομα! 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη ηα άηνκα κε αλαπεξία είλαη ζπλάξηεζε ηεο έλλνηαο πνπ 

δίδεηαη ζηελ αλαπεξία θαη ησλ αληηιήςεσλ πνπ επηθξαηνχλ, νη νπνίεο δηαθέξνπλ απφ επνρή ζε επνρή θαη 

απφ θνηλσλία ζε θνηλσλία. Σήκεξα, ε αληίιεςε γηα ηα ΑκεΑ έρεη βειηησζεί, γίλνληαη δειαδή απνδεθηά 

θαη δηαγξάθεηαη πιένλ έλα θαιχηεξν κέιινλ γη’ απηά. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο, 

«Δσρώπη 2020», ζηεξίδεη ηηο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ κειψλ γηα θνηλσληθή έληαμε θαη θνηλσληθή 

πξνζηαζία ησλ ΑκεΑ θαη ν ΟΗΔ έρεη ππνγξάςεη ζχκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ε εθαξκνγή ηεο 

νπνίαο είλαη ππνρξεσηηθή γηα φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Όκσο, ρξεηάδεηαη αθφκε δνπιεηά γηα 

πεξηζζφηεξε απνδνρή. 

Βέβαηα, ε γεληθή αξρή πνπ ηζρχεη ζε θάζε δεκνθξαηηθή θνηλσλία είλαη ην δηθαίσκα θάζε πνιίηε 

γηα απηφλνκε, ηζφηηκε θαη αζθαιή πξφζβαζε θαη ζπκκεηνρή ζε φινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ 

(παξαγσγηθνχο, πνιηηηθνχο, πνιηηηζηηθνχο θ.ά.) ηεο θνηλσλίαο. Σηνλ ηφπν καο ηα δηθαηψκαηα ησλ ΑκεΑ 

είλαη ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλα (άρθρο 4, 21 παρ. 2, 3 και 6). Δπηπιένλ, ε ζχκβαζε ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ηλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΗΔ) γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ ΑκεΑ, ηελ νπνία έρεη ππνγξάςεη θαη ε Δπξσπατθή 

Έλσζε, επνκέλσο θαη ε Διιάδα, κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ αξρήο. 

Αιιά ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο πξνυπνζέηεη δηακφξθσζε θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ θαη δηεπθνιχλζεσλ 

γηα ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ πνπ δεκηνπξγεί ε αλαπεξία. Τέηνηεο ζπλζήθεο θαη δηεπθνιχλζεηο είλαη, γηα 

παξάδεηγκα, νη ξάκπεο γηα ηα άηνκα κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο, ηα ερεηηθά ζήκαηα ζηηο δηαβάζεηο κε 

θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο γηα ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο, εξγνλνκηθέο πξνζαξκνγέο γηα φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο αηφκσλ κε αλαπεξία θ.ιπ. 

Τα ηειεπηαία ρξφληα ε πνιηηεία θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα λα ζηεξίμεη ηα ΑκεΑ, κε λνκνζεηηθέο 

παξεκβάζεηο θαη ηε ιήςε δηάθνξσλ κέηξσλ. Ωζηφζν, ε θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα απηφ παξακέλεη αθφκε 

αλεπαξθήο. Οη βαζηθνί ιφγνη ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ε αλεπάξθεηα απηή είλαη: ην πςειφ θφζηνο, ε 

ειιηπήο ελεκέξσζε ησλ ΑκεΑ θαη ησλ πξνζψπσλ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο γηα ηα δηαζέζηκα κέζα θαη ηε 

ρξήζε ηνπο θαη ε κε πιήξεο απνδνρή ησλ ΑκεΑ απφ ην επξχ θνηλφ. Ωζηφζν, νη πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη 

ζηνπο ηνκείο απηνχο, κάο επηηξέπνπλ λα δηαηεξνχκε ζνβαξέο πξνζδνθίεο γηα ηε κείσζε ηνπ απνθιεηζκνχ, 

ηελ ελίζρπζε ηεο ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο, θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ ΑκεΑ. 

 

Κείμενο 2 

Μιλώ. . . 

Το ποίημα πποέπσεηαι από ηην ποιηηική ζςλλογή ηος Άπη Ταζηάνη (1953 – 2013) Τα ηαξίδια μος. 2011. 

Αθήνα: ΚΨΜ., ζ. 87. Ήηαν έναρ άνθπωπορ πος έζηζε ζηο αναπηπικό καποηζάκι από ηα 22, ήηαν μεγάλορ 

αγωνιζηήρ για ηα κοινωνικά δικαιώμαηα, έθςγε από ηη ζωή ζηα 60 ηος κι άθηζε κληπονομιά ζποςδαίο 

ποιηηικό έπγο. 

 

Θα ζνπ κηιήζσ ηψξα, 

γηα παηδηά πνπ ε αγάπε θη ε ζηνξγή, αηκφο 

θχιεζε απ’ ηηο ηξχπηεο ηζέπεο ηνπο… 

Τα θηεξά ηνπο είλαη θνιιεκέλα κε ιαζξαίν καζηίρη. Γη’ 

απηφ πνηέ δελ ζ’ αλέβνπλ ζην ηπηάκελν ηξελάθη. 



 

Οχηε πνδφζθαηξν ζα παίμνπλ ζηελ αιάλα ηεο γεηηνληάο. 

Γελ ζα καδέςνπλ θιηζθνχλη
1
 θαη καληηάξηα ζηηο ξάρεο ηνπ Υκεηηνχ. 

Απιφπνξηα ζρνιείνπ δελ ζα ζθαξθαιψζνπλ. 

Μήηε ζηηο παξειάζεηο ζα δξέςνπλ ρεηξνθξνηήκαηα. 

Οχηε ζα γηνπράξνπλ ηνπο αλαπεξνπαηέξεο ζη’ ακθηζέαηξα. 

Γηα ηεο παηξίδαο ηελ πζηεξνθεκία, ζα ζσπάζνπλ. 

Να γίλνπλ φια φπσο γίλνληαη πάληα εδψ… 

 

Θα ζνπ κηιήζσ αθφκα, γηα 

παηδηά κε πέηξηλα κάηηα 

θαη παηδηά κ’ αινπκηλέληα πφδηα, 

πνπ ξνιάξνπλ κε ηεηξάηξνρεο πνιπζξφλεο, 

 

ζηξηγθιίδνληαο, 

ζηνπο θαηαζιηπηηθνχο δηαδξφκνπο επαγψλ ηδξπκάησλ… 

[. ..] 

Καλείο δελ ηα έκαζε λα δσγξαθίδνπλ ζάιαζζεο θαη θαξάβηα. 

Να ραξάδνπλ θαξδηέο κε βέινο ζηα δέληξα. 

Γξάκκαηα λα ζηέιλνπλ ζηελ Καππαδνθία παξακνλή Πξσηνρξνληάο. 

Άζηξα λα κεηξάλε ζηηο απνβάζξεο. 

Καζαξή Γεπηέξα αεηφ λ’ ακνιάλε… 

Παηδηά κε πίζζα ζηηο θιέβεο ησλ νλείξσλ ηνπο, πνπ ηα θνξκάθηα ηνπο ηα πνχιεζαλ πξηλ 

γελλεζνχλ ζηηο πνιηνξθεκέλεο λνηηναλαηνιηθέο πνιηηείεο… 

Παηδηά πνπ ηα ππξνβνινχλ ζαλ η’ αγξηνπεξίζηεξα, ή ηα 

ζηέιλνπλ λα θαζαξίζνπλ λαξθνπέδηα, 

γηα λα έρνπλ επηηπρία νη ηειεκαξαζψληνη αιιειεγγχεο ζηηο Μεηξνπφιεηο ηεο Γχζεο… 

(2003) 

 

 

1 Φιηζθνχλη: Αξσκαηηθφ βφηαλν 

 

ΘΔΜΑΤΑ 

 

ΘΔΜΑ 1 (μονάδες 35) 

 

1
ο
 σποερώηημα (μονάδες 10) 

Πνηα είλαη, ζχκθσλα κε ην Κείκελν 1, ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη 

πνχ νθείινληαη νη δπζθνιίεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζή ηνπο ( 50 - 60 ιέμεηο); 

Μονάδες 10 

 

2
ο
 σποερώηημα (μονάδες 10) 

Η πξψηε παξάγξαθνο ηνπ Κεηκέλνπ 1 αλαπηχζζεηαη κε νξηζκφ. Να ηεθκεξηψζεηο κε θεηκεληθέο αλαθνξέο 

απηή ηε δηαπίζησζε (κνλάδεο 6). Τη εμππεξεηεί σο πξνο ηνλ ζηφρν ηνπ ζπληάθηε απηή ε επηινγή (κνλάδεο 

4); 

Μονάδες 10 

 

3
ο
 σποερώηημα (μονάδες 15) 

Να πξνζδηνξίζεηο ηε ζθνπηκφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ παξαθάησ ζεκείσλ ζηίμεο ζην Κείκελν 1: 

- «άηνκν κε αλαπεξία είλαη θάζε άηνκν κε θηλεηηθφ ή αηζζεηεξηαθφ ή λνεηηθφ ή ςπρηθφ πξφβιεκα ή 

ρξφλην πξφβιεκα πγείαο (π.ρ. κεζνγεηαθή αλαηκία)». (1
ε
 παξάγξαθνο: ηα εηζαγσγηθά) 

- Με ηελ έλλνηα απηή φινη είκαζηε ελ δπλάκεη αλάπεξα άηνκα! (1
ε
 παξάγξαθνο: ην ζαπκαζηηθφ) 

- (Π.Ο.Υ.) (1
ε
 παξάγξαθνο: ε παξέλζεζε) 

-«Δπξψπε 2020» (2ε παξάγξαθνο: ηα εηζαγσγηθά) 

- (άξζξν 4, 21 παξ. 2, 3 θαη 6) (3ε παξάγξαθνο: ε παξέλζεζε) 

Μονάδες 15 

 

 



 

 

ΘΔΜΑ 2 (μονάδες 30) 

Πνηα ζηεξεφηππα έρνπλ δηακνξθσζεί ζηελ ειιεληθή θνηλσλία φζνλ αθνξά ηα άηνκα κε αλαπεξία; Γηα 

πνηνπο ιφγνπο ηέηνηα άηνκα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πξφηππα γηα φινπο;  

(Να δψζεηε ζην θείκελφ ζαο ηε κνξθή άξζξνπ γηα ην ζρνιηθφ ζαο πεξηνδηθφ, 350-400 ιέμεηο). 

Μονάδες 30 

 

ΘΔΜΑ 3 (μονάδες 20) 

Τν πνηεηηθφ ππνθείκελν κνηξάδεηαη καδί καο ηελ έληνλε ζπγθίλεζή ηνπ γηα ην ζθιεξφ παξφλ θαη κέιινλ 

ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία. Να εληνπίζεηε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο (ιέμεηο/θξάζεηο, 

ξεκαηηθά πξφζσπα, ζρήκαηα ιφγνπ) κε ηνπο νπνίνπο επηηπγράλεηαη ε ζπγθηλεζηαθή θφξηηζε ηνπ 

αλαγλψζηε θαη λα ζρνιηάζηε έλα παξάδεηγκα γηα θάζε έλαλ απφ απηνχο. 

Μονάδες 20 

 

ΘΔΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Πνηνο εθηηκάο πσο είλαη ν θχξηνο πξνβιεκαηηζκφο ηνπ πνηήκαηνο; Να ηεθκεξηψζεηο ηελ απάληεζή ζνπ κε 

αλαθνξέο ηνπ Κεηκέλνπ 2. Τη αηζζάλεζαη, φηαλ ην δηαβάδεηο; Να νξγαλψζεηο ηελ απάληεζή ζνπ ζε 120-

150 ιέμεηο. 

Μονάδες 15 

 

Καλή ηύτη! 

 


