
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ)

Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κείμενο 1

Πολιτισμός κατά ρατσισμού.

Το  κείμενο  είναι  απόσπασμα  άρθρου  της  Φωτεινής  Τσαλίκογλου,  καθηγήτριας  στο  Τμήμα

Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, το οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, στις 19-

06-2001.

Κάθε φορά που μιλάμε για «άτομα με ειδικές ανάγκες» εκείνο που φανερώνεται

είναι το ηθικό, αισθητικό, πολιτισμικό σύστημα αξιών που θεμελιώνει την κοινωνία μας. Η

Κίνηση  Πολιτών  Κατά  του  Ρατσισμού  επιχείρησε  σε  ένα  εξαιρετικό  τριήμερο  που

διοργάνωσε με θέμα «Ο πολιτισμός κατά του ρατσισμού» να μιλήσει με τον δικό της τρόπο

για τα ζωτικά αυτά ζητήματα.

Παραδομένοι  καθώς είμαστε στην ηγεμονία του κανονικού, όταν αναφερόμαστε

στον ανάπηρο, είναι συνήθως μέσα από μια εικόνα ελλειμματικότητας. Όχι διαφορετικός

αλλά κατώτερος. Άλλος. Εξώκοσμος. Η τηλεόραση αναπαράγει και εντείνει τα στερεότυπα.

Το άτομο με ειδικές ανάγκες προβάλλει σαν ένα ανυπεράσπιστο παιδί που όταν δεν το

αγνοούμε  πρέπει  να  το  προστατεύουμε  ή  να  το  δαιμονοποιήσουμε. Οίκτος,  απαξίωση,

απόρριψη, άρνηση. 

Αρνούμενοι τον ανάπηρο είναι σαν να απομακρύνουμε από τον ορίζοντά μας την

έλλειψη,  το γήρας,  τη φθορά.  Ασυνείδητα είναι  σαν  να καθησυχάζουμε  τον  εαυτό μας

«εμείς είμαστε πλήρεις, αψεγάδιαστοι».

Η  εκδήλωση  που  οργανώθηκε  τέλη  Μαΐου  στο  Μουσείο  Ιστορίας  του

Πανεπιστημίου  Αθηνών  προσέφερε  μια  μοναδική  ευκαιρία  ανατροπής  των  βάναυσων

αυτών στερεοτύπων.  Τα ίδια  τα  άτομα με  ειδικές  ανάγκες  μάς  ταξίδεψαν στο μακρινό

ταξίδι  των  δυνατοτήτων  τους.  Στο  βίντεο  που  παρουσίασε  η  πρόεδρος  της  Εταιρείας

Προστασίας  Σπαστικών,  Δάφνη  Οικονόμου,  παρακολουθήσαμε  τις  δημιουργικές  τους

δυνατότητες. Στο Καλλιτεχνικό και Βιωματικό Σεμινάριο του Προγράμματος Ανοιχτή Σκηνή,

για  πέντε  μέρες  Άγγλοι,  Ιρλανδοί,  Σκοτσέζοι,  Έλληνες,  καλλιτέχνες,  εκπαιδευόμενοι,

ασθενείς,  ακροατές,  ανάπηροι  και  αρτιμελείς  συμμετέχουν  στην  πρόκληση  της

συνδημιουργίας στον Χορό, το Θέατρο, τη Μουσική, τη Σκηνογραφία, την Αφήγηση.



Το στοίχημα κερδίζεται. Οι διαχωρισμοί και οι ταμπέλες καταργούνται. Μόνον μια

ιδιότητα παραμένει και κατισχύει. Εκείνη του δημιουργού. 

Κείμενο 2

[Σύγκρουση … θρησκειών]

Το κείμενο είναι απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Γιώργου Θεοτοκά «Αργώ», δεύτερος τόμος,

εκδόσεις Εστία, Αθήνα. 1992.

Η Αντιγόνη τον μεταχειριζότανε λιγάκι σαν παιδί, μεταφέροντας στις συζυγικές τους

σχέσεις όλην τη στοργή της για τον γιο, που της έλειπε. […]

Μονάχα μια φορά κοντέψανε να τσακωθούνε στα γερά, όταν γεννήθηκε η Μόρφω,

τον τέταρτο χρόνο του γάμου, κι ο Φραγκίσκος, που δεν είχε σκοτιστεί ποτέ του για καμιά

θρησκεία,  ανακάλυψε ξαφνικά πως είτανε καθολικός  και  πως το παιδί  τους έπρεπε  να

βαφτιστεί  στη δική του εκκλησία.  Η Αντιγόνη επέμενε να γίνει  το παιδί ορθόδοξο, γιατί

αισθανότανε πως το αντίθετο θα έθλιβε κατάκαρδα και ανεπανόρθωτα τους γονείς της και

όλο το πελοποννησιακό συγγενολόϊ. «Κάνε μια θυσία για μένα, έλεγε, για την αγάπη μας

Φραγκίσκε!». Μα ο Φραγκίσκος Δελατόλλας αποκρινότανε με ύφος δραματικό πως είταν

έτοιμος να θυσιάσει τα πάντα για την αγάπη της, εξόν από τους βωμούς των προγόνων του.

«Ώστε αγαπάς περισσότερο τους προγόνους σου από μένα;», ρώτησε μια μέρα απειλητικά

η  Αντιγόνη.  «Δε  σβήνεται  από  τη  μνήμη  των  ανθρώπων  η  Ιστορία!»,  αποκρίθηκε  ο

Φραγκίσκος. Η Αντιγόνη, όμως, που είχε πειραχτεί στο φιλότιμο, ήθελε μια κατηγορηματική

απάντηση. «Αγαπάς περισσότερο από μένα, συνέχισε, τους πεθαμένους Τηνιακούς κι’ όλα

αυτά τα βενετσιάνικα κοραφέξαλα – ναι ή όχι;». «Ναι», είπε ο Φραγκίσκος και πρόσθεσε

μια φράση, που γι’ αυτήν ζήτησε αργότερα πολλές φορές συγγνώμη: «Δε με καταλαβαίνεις,

δε με κατάλαβες ποτέ, δε θα με καταλάβεις ποτέ! Είσαι Μωραΐτισσα!». Τότες έπαψαν να

μιλούν για ένα διάστημα. Τη συζυγική αυτή κρίση τη γιάτρεψε ο πατέρας της Αντιγόνης που

τους κάλεσε μια μέρα πολύ επίσημα στο γραφείο του και τους δήλωσε με το πιο κοφτό του

ύφος πως, αν γίνει το μοναδικό του εγγόνι φραγκάκι, θα κάνει διαθήκη και θα αφήσει όλα

τα  χρήματά  του  στον  εθνικό  στόλο.  «Και  πηγαίνετε  κατόπι,  πρόσθεσε,  να

μαλλιοτραβιόσαστε δέκα χρόνια με τους δικηγόρους του Δημοσίου για να χαλάσετε  τη

διαθήκη  μου  –  τη  διαθήκη  του  πατέρα  σας!  –  μέχρι  του  Αρείου  Πάγου  και  ακόμα

παραπέρα». Ο Φραγκίσκος αποκρίθηκε αμέσως πως είχε πάρει «κατόπιν ωρίμου σκέψεως»



την απόφαση να κάνει όλες τις υποχωρήσεις για την ευτυχία της οικογένειας κ’ η Μόρφω

βαφτίστηκε ορθόδοξη από τον ίδιο τον παππού της, που διάλεξε και το όνομά της.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35)

1ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Σε 40-50 λέξεις να παρουσιάσεις την στερεοτυπική εικόνα που έχει η κοινωνία για τα άτομα

με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με το Κείμενο 1.

Μονάδες 10

2ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Να εξηγήσεις τη λειτουργία της παρομοίωσης στη δομή της δεύτερης παραγράφου: «Το

άτομο  με  ειδικές  ανάγκες  προβάλλει  σαν  ένα  ανυπεράσπιστο  παιδί  που  όταν  δεν  το

αγνοούμε πρέπει να το προστατεύουμε ή να το δαιμονοποιήσουμε.» Για ποιο λόγο την

επέλεξε η συντάκτρια του Κειμένου 1;

Μονάδες 10

3ο υποερώτημα (μονάδες 15)

Στη  δεύτερη  παράγραφο  του  Κειμένου  1  να  εντοπίσεις  τρεις  ελλειπτικές  προτάσεις

(μονάδες 6) και να εξηγήσεις τι εξυπηρετεί αυτή η γλωσσική επιλογή της αρθρογράφου

(μονάδες 9).

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15)

Στο Κείμενο 2  να ερμηνεύσεις την αιτία που προκάλεσε κρίση στον γάμο της Αντιγόνης.

Ποια  είναι  η  προσωπική  σου  τοποθέτηση  στο  γεγονός  για  το  οποίο  γίνεται  λόγος  στο

κείμενο; Να αναπτύξεις την ερμηνεία σου σε 100-150 λέξεις.

Μονάδες 15


