
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΠΑΛ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ «ΑΛΛΟΙ»

Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο

Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία: 

Κοινωνική πραγματικότητα που μας αφορά όλους

Το ακόλουθο άρθρο της Δήμητρας Κοροκίδα (Χάλκινη Παραολυμπιονίκης στη σφαιροβολία στο Ρίο το 2016 )

δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα nevronas.gr  στις 2-12-2021.

 Η  αναπηρία  είναι  μια  κοινωνική  πραγματικότητα  και  όχι  μια  λέξη  που  θα  έπρεπε  να

φοβίζει.  Στη χώρα μας το 10% του πληθυσμού είναι ανάπηροι και ως μέλη μιας κοινωνίας, ενός

δημοκρατικού πολιτεύματος, θα πρέπει και αυτό το 10% να έχει την υποστήριξη που χρειάζεται

ώστε να μπορεί να ενταχθεί πλήρως στο κοινωνικό σύνολο. Γιατί, πολύ απλά, σε ένα δημοκρατικό

κράτος κανένας άνθρωπος, πολίτης δεν περισσεύει.

Από  το  2000  η  Διακήρυξη  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου,  του  Συμβουλίου  και  της

Επιτροπής,  έχει  θεσμοθετήσει  τον  Χάρτη  Θεμελιωδών  Δικαιωμάτων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,

μεταξύ  των  οποίων  είναι  κι  αυτά  που  αφορούν  στα  Άτομα  με  Αναπηρία.  Δικαιώματα  που

επικεντρώνονται  στην  ανθρώπινη  αξιοπρέπεια,  την  ισότητα  και  την  απαγόρευση  διακρίσεων,

καθώς και την ένταξη και τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό σύνολο.

Το  προοίμιο  της  Οικουμενικής  Διακήρυξης  των δικαιωμάτων του  ανθρώπου αρχίζει  ως

εξής: «η αναγνώριση της έμφυτης αξιοπρέπειας και των ίσων και αναφαίρετων δικαιωμάτων όλων

των μελών της ανθρώπινης οικογένειας είναι  η βάση της ελευθερίας,  της  δικαιοσύνης και  της

ειρήνης στον κόσμο». Για να συμβεί αυτό θα πρέπει στοιχεία, όπως αυτά της προσβασιμότητας,

της  ελεύθερης  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  για  εργασία,  της  ισότιμης  συμμετοχής  σε  κάθε

έκφανση της δημόσιας ζωής και της κοινωνικής ζωής γενικότερα, να είναι αυτονόητα!

Η  ευαισθησία  και  η  συνειδητοποίηση  της  ευθύνης  που  πρέπει  να  έχουμε  όλοι  μας

απέναντι σε κάθε άνθρωπο, πολίτη, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες στην εξέλιξη μιας υγιούς

κοινωνίας όπου οι πράξεις του καθενός από εμάς επηρεάζουν ολόκληρο το σύμπαν.

Η  αναπηρία  λοιπόν  μας  αφορά  όλους…  τα  παιδιά  μας,  τους  συντρόφους  μας,  τους

εργοδότες μας, τους υπαλλήλους μας, τους καθηγητές μας, τους μαθητές μας, τους φίλους μας,

τους  γονείς  μας,  τους  συγγενείς  μας,  την  κοινωνία  μας  ολόκληρη.  Άλλωστε  αυτό  είναι  και  η

κοινωνία ή τουλάχιστον αυτό θα έπρεπε να είναι. Άνθρωποι φαινομενικά διαφορετικοί αλλά όλοι

με ίσα δικαιώματα, στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην αγάπη, στην οικογένεια.

Α3.  Να υποθέσεις ότι συμμετέχεις σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος της περιοχής σου για



την ευαισθητοποίηση των πολιτών απέναντι στα άτομα με αναπηρίες. Να ετοιμάσεις μια εισήγηση

(200-250  λέξεων),  μιλώντας  ως  εκπρόσωπος  της  νεολαίας,  στην  οποία  θα  επισημαίνεις  τους

τρόπους  με  τους  οποίους  μπορούμε  όλοι  μας  καθημερινά  να  κάνουμε  πράξη  το  αίτημα  που

επισημαίνει  η  αρθρογράφος  «στοιχεία,  όπως  αυτά  της  προσβασιμότητας,  της  ελεύθερης

εκπαίδευσης και κατάρτισης για εργασία, της ισότιμης συμμετοχής σε κάθε έκφανση της δημόσιας

ζωής και της κοινωνικής ζωής γενικότερα, να είναι αυτονόητα».

Μονάδες 25 

Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

 ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ (1907-1985)

Εssai sur l’ inégalité des races humaines¹ 

Το ποίημα του ποιητή και ζωγράφου Νίκου Εγγονόπουλου είναι  από τη συλλογή «Στην κοιλάδα με τους

ροδώνες» (Ίκαρος, Αθήνα 1978).

 

αλήθεια –των αδυνάτων αδύνατο– 

ποτές δεν εκατάφερα να καταλάβω 

αυτά τα όντα που δεν βλέπουνε 

το τερατώδες κοινό γνώρισμα τ’ ανθρώπου

– το εφήμερο

της παράλογης ζωής του – 

κι ανακαλύπτουνε διαφορές

– γιομάτοι μίσος –διαφορές 

σε χρώμα δέρματος φυλή 

θρησκεία 

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

ένα κείμενο 100-150 λέξεων. 

1.  Ποια  συμπεριφορά  των  ανθρώπων  δυσκολεύεται  να  κατανοήσει  το  ποιητικό  υποκείμενο;

Συμφωνείς ή διαφωνείς με τη θέση του και γιατί; 

ή

2. Αν έπρεπε να συνεχίσεις τον συλλογισμό του ποιητικού υποκειμένου σχετικά με παράλογες και

ακατανόητες  ανθρώπινες  συμπεριφορές,  ποιες  άλλες  θα  μπορούσες  να  επισημάνεις;  Να

καταγράψεις τις σκέψεις σου σε μια σελίδα στο ημερόλογιό σου. 
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¹ Εssai sur l’ inégalité des races humaines = Δοκίμιο περί της ανισότητος των ανθρωπίνων φυλών 
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