
 

 

                       

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΑΛ 

5/2/2022 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Κοινωνικός ρατσισμός και αναπηρία 
 

      Το πολιτισμικό επίπεδο μιας κοινωνίας αναδεικνύεται σε σημαντικό βαθμό από 

τον τρόπο που αντιμετωπίζονται όσα μέλη της διαφέρουν ή μειονεκτούν. Το κρίσιμο 

ζήτημα είναι εάν επιδιώκεται, πραγματικά και όχι προσχηματικά, να διασφαλιστούν 

η ένταξη και η συμμετοχή στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή των 

συμπολιτών μας που μειονεκτούν. Δεν απαιτείται, ωστόσο, ενδελεχής έρευνα για να 

διαπιστωθεί ότι περίπου το 9% των κατοίκων της επικράτειας, που χαρακτηρίζονται 

ως άτομα με αναπηρία, παραμένει σε ένα ιδιότυπο καθεστώς κοινωνικού 

αποκλεισμού, αλλά και –χυδαίου συχνά– κοινωνικού ρατσισμού. 

     Ποιος μπορεί να ισχυριστεί, για παράδειγμα, ότι ένας τυφλός ή ένας κινητικά 

ανάπηρος έχει πράγματι τη δυνατότητα να κυκλοφορήσει σήμερα στην Αθήνα χωρίς 

να αντιμετωπίσει ανυπέρβλητες δυσκολίες, είτε λόγω αρχιτεκτονικών ή 

κατασκευαστικών ατελειών είτε εξαιτίας της σώρευσης στα πεζοδρόμια ποικίλων 

εμποδίων; Ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των συνθηκών ως προς τη δυνατότητα 

των ατόμων με αναπηρία να εργαστούν, να εκπαιδευτούν, να αναπτύξουν κοινωνικές 

σχέσεις ή να ψυχαγωγηθούν; Τι συνεπάγεται για την προσωπικότητα και τη στάση 

των συγκεκριμένων συμπολιτών μας απέναντι στην αναπηρία τους το γεγονός ότι η 

πολιτεία και το κοινωνικό περιβάλλον αδιαφορούν για τον σεβασμό στοιχειωδών 

δικαιωμάτων τους; Είναι προφανές ότι οδηγούνται βαθμιαία προς τη λεγόμενη «μη 

ενταγμένη στάση», δηλαδή την αίσθηση απόρριψης και μειονεκτικότητας, την 

περιθωριοποίηση ή την «γκετοποίηση» ως αποτέλεσμα ποικίλων προκαταλήψεων. 

    Οι συμπολίτες μας με αναπηρία δεν παύουν να αποτελούν φορείς προσωπικής 

ελευθερίας, αξιοπρέπειας και δημιουργικότητας. Το κράτος είναι επομένως κατά το 

Σύνταγμα  υποχρεωμένο να μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται 

στην πράξη εις βάρος τους και να λαμβάνει θετικά μέτρα για την προώθηση της 

πραγματικής ισότητας. Η αποτελεσματικότητα των σχετικών δημόσιων πολιτικών 

αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης της επάρκειας της δημόσιας διοίκησης και της 

πολιτικής τάξης, που συνήθως θυμάται την αναπηρική κοινότητα είτε «επετειακά», 

την 3η Δεκεμβρίου, είτε προεκλογικά.  



 

 

    Τα άτομα με αναπηρία έχουν μεν ειδικές ανάγκες, όμως διαθέτουν ασφαλώς και 

ειδικές ικανότητες, τις οποίες αναπτύσσουν με αξιοθαύμαστο τρόπο, ως 

μηχανισμούς αναπλήρωσης έναντι των πεδίων στα οποία υστερούν. Τα άτομα με 

αναπηρία δεν είναι ούτε κοινωνικοί παραβάτες, ούτε απόβλητοι  αλλά άνθρωποι που 

αποκλίνουν από έναν ιδεατό τύπο «μέσου ανθρώπου», ο οποίος στην 

πραγματικότητα δεν υφίσταται.  

    Τα άτομα με αναπηρία μάς διδάσκουν τη σημασία και την αξία της 

διαφορετικότητας σε κάποιες από τις πιο σκληρές εκφάνσεις της. Ο αποκλεισμός 

τους από την κοινωνική ζωή είναι ένδειξη πολιτισμικής υπανάπτυξης. Η ελλιπής 

εφαρμογή των δικαιωμάτων τους στην πράξη αποδεικνύει τα κενά του θεσμικού 

πλαισίου και του διοικητικού συστήματος, αλλά και τις επικίνδυνες ρωγμές στη 

λειτουργία της πολιτείας ως κοινωνικού κράτους δικαίου. Σε τελική ανάλυση, 

τεράστια σημασία για την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία έχει η 

αποκατάσταση του κοινωνικού τους κύρους και η αναγνώριση του ρόλου τους στην 

οργανωμένη κοινωνική συμβίωση. 

Άρθρο από το διαδίκτυο 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Δραστηριότητα 1η  

1α.Να αποδώσετε συνοπτικά το περιεχόμενο των τριών τελευταίων παραγράφων 

του Κειμένου. Η απάντησή σας να έχει έκταση 60-70 λέξεων. 

Μονάδες 9 

 

1β. Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων ως σωστό (Σωστό) 

ή εσφαλμένο (Λάθος), με βάση το περιεχόμενο του Κειμένου. 

i.Δεν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν πως τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

περιθωριοποιούνται. 

ii.Η κυκλοφορία ενός ανθρώπου με αναπηρία καθίσταται αδύνατη λόγω του 

προβλήματός του. 

iii.Οι φορείς εξουσίας οφείλουν να εξασφαλίζουν ισότιμες ευκαιρίες στα άτομα με 

αναπηρία. 

iv.Τα άτομα με ειδικές ανάγκες χαρακτηρίζονται από κάποιες αδυναμίες που δεν 

αναπληρώνονται. 

v.Η καταπάτηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία είναι δείγμα 

ανεπαρκούς λειτουργίας των πολιτικών θεσμών. 

Μονάδες 6 

 



 

 

Δραστηριότητα 2η  

2α. Πώς προσπαθεί να πείσει για την ισχύ των απόψεών του ο συντάκτης στην τρίτη 

παράγραφο  (Οι συμπολίτες μας με αναπηρία ... είτε προεκλογικά.) του Κειμένου; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας και να εξηγήσετε τι επιδιώκει με την επιλογή του 

αυτή. 

Μονάδες 5 

 

2β.Πώς εξασφαλίζεται η συνοχή μεταξύ των τριών τελευταίων παραγράφων του 

Κειμένου; 

Μονάδες 5 

 

2γ. Αφού αντικαταστήσετε τις παρακάτω λέξεις με συνώνυμές τους, να σχηματίσετε 

μία πρόταση με καθεμία από τις λέξεις που βρήκατε: 

αναδεικνύεται, ανυπέρβλητες, μεριμνά , εκφάνσεις , υστερούν 

Μονάδες 5 

 

Δραστηριότητα 3η  

Με αφορμή  εκδήλωση που διοργανώνει το σχολείο σας για την  Παγκόσμια Ημέρα 

κατά του Ρατσισμού εκφωνείτε ομιλία ως εκπρόσωπος της τάξης σας. Αφού 

παρουσιάσετε φαινόμενα που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ρατσιστικών 

συμπεριφορών στην εποχή μας, αναλύετε τα αίτια που οδηγούν κάποιους 

ανθρώπους στην εκδήλωση τέτοιων συμπεριφορών. (200-250 λέξεις) 

Μονάδες 20 

 
Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Νίκος-Αλέξης Ασλάνογλου, Πρόσφυγες στην άμμο 
 
Νύχτωσε στην Ελ Μίνα και πυκνή 
σιωπή ανέβαινε απ’ τη μεριά της θάλασσας 
κι αντάμωνε το κάστρο∙ ολημερίς 
ξαπλώνονταν αμίλητο και σκυθρωπό 
σα μουδιασμένο ζώο 
 
Τότε ξεχώρισα ήχο πνιχτό καθώς το φύλλο 
που τσαλακώνεται μέσα σε χέρια ανάρμοστα 
γρατσούνισμα σε σώμα ακάθαρτο, αρρωστημένο 
 
Κι είδα έναν Άραβα μικρό, σημαδεμένο 
έφεγγαν χέρια, πρόσωπο, μάτια κι ήταν όλος 
χιλιάδες που άφηναν τη γη τους κι επιστρέφανε 
μέσα στην άμμο, σε σκηνές, στο άσπρο φως 



 

 

Κι όταν μιλούσε δάκρυζε η φωνή και όλο ικέτευε 
για κάποια θέση στη ζωή ή έστω αντίσταση 
στο θάνατο που ερχότανε αργά και τον ρουφούσε 
 
Μα εγώ έπλενα τα χέρια μου. Άγρια μοναξιά 
τα χρόνια που έφυγαν με είχανε ποτίσει 
 
Από τη συλλογή ‘Ο θάνατος του Μύρωνα’, 1960. 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Δραστηριότητα 1η 

1α.Πώς αντιδρά το ποιητικό υποκείμενο στη θέα του μικρού Άραβα και ποια είναι τα 

συναισθήματά του με βάση τους παρακάτω στίχους; 

 «Μα εγώ έπλενα τα χέρια μου. Άγρια μοναξιά 
τα χρόνια που έφυγαν με είχανε ποτίσει» 

Μονάδες 15 

Δραστηριότητα 2η 

2α. Να εντοπίσετε και να καταγράψετε ένα ασύνδετο σχήμα. Τι θέλει να πετύχει με 

τη χρήση του ο ποιητής; 

Μονάδες 5 

 

2β. Να βρείτε τρεις μεταφορές και δύο παρομοιώσεις του ποιήματος και να 

εξηγήσετε τι επιδιώκει ο ποιητής με τη χρήση τους. 

Μονάδες 5 

 

2γ. Στο ποίημα γίνεται χρήση του α΄ ενικού προσώπου. Να εντοπίσετε και να 

καταγράψετε δύο τέτοια σημεία και να αιτιολογήσετε την επιλογή του  ποιητή. 

Μονάδες 5 

Δραστηριότητα 3η  

«Κι όταν μιλούσε δάκρυζε η φωνή και όλο ικέτευε 
για κάποια θέση στη ζωή ή έστω αντίσταση 
στο θάνατο που ερχότανε αργά και τον ρουφούσε» 
 
Ο μικρός Άραβας, όπως και όλοι οι πρόσφυγες, βιώνουν μία σκληρή πραγματικότητα, 
αφού, εκτός των προβλημάτων επιβίωσης που τους αναγκάζουν να αφήσουν την 
πατρίδα τους, συχνά έρχονται αντιμέτωποι με την εχθρικότητα και τη ρατσιστική 
αντιμετώπισή τους από το λαό των χωρών υποδοχής τους. Ποιες θα ήταν οι σκέψεις 
σας και ποια τα συναισθήματά σας αν βρισκόσασταν εσείς στη θέση του μικρού 
πρόσφυγα του ποιήματος; Η απάντησή σας να έχει έκταση 100-150 λέξεων.         

 
Μονάδες 20  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


