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Α. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

Κύριοι εκπρόσωποι των φορέων του αναπηρικού κινήματος και κύριοι εκπρόσωποι 

των μέσων μαζικής ενημέρωσης  

 

 Όταν μου ζητήθηκε να παρουσιάσω στη διημερίδα αυτήν το θέμα των ατόμων 

με αναπηρία σε σχέση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σκέφτηκα με ποιον 

τρόπο θα μπορούσα να το αναδείξω καλύτερα, αλλά και πώς θα μπορούσα να 

πείσω με επιχειρήματα για την αναγκαιότητα μεγαλύτερης δημόσιας προβολής 

των ζητημάτων που αφορούν τον χώρο των ατόμων με αναπηρία. Γιατί δεν 

βρίσκουν μέχρι σήμερα την προβολή που τους χρειάζεται αλλά   και τους 

αναλογεί;  
 

Το βέβαιο είναι  ότι τα άτομα με αναπηρία δεν αποτελούν μια αμελητέα 

πληθυσμιακή κατηγορία, ώστε κατ’ εξαίρεση να πέφτουν πάνω τους τα φώτα 

της δημοσιότητας. Αν, όπως είχε πει ο Andy Warhal,  σε κάθε άνθρωπο 

αντιστοιχούν δεκαπέντε λεπτά δημοσιότητας στη ζωή του, τότε το βέ βαιο είναι 

ότι κάθε μέρα για αρκετές ώρες τα φώτα της δημοσιότητας θα έπεφταν πάνω σε 

ένα άτομο με αναπηρίες.  
 

Αυτός ο ιδιότυπος περιορισμός ή αποκλεισμός από τη δημόσια προβολή έχει 

σίγουρα να κάνει και με τον τρόπο που λειτουργούν τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης. Συνδέεται με το ευρύτερο πρόβλημα, τη μεγάλη αυτή συζήτηση 

που αφορά τον ρόλο και την ευθύνη τους στις   σύγχρονες κοινωνίες. Τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης δεν καλύπτουν τα ίδια την αναγκαιότητα ενημέρωσης και 

πληροφόρησης της κοινωνίας. Η ενημέρωση είναι  απλώς το μέσο για μια σειρά 

από λειτουργίες που επιτελούν και μπορούν να επιτελέσουν στις σύγχρονες 

κοινωνίες. Λειτουργίες που άλλες φορές είναι περισσότερο και άλλες φορές 

λιγότερο εμφανείς.  
 



 

 

 

 Η αλήθεια είναι ότι η αναπηρία εθεωρείτο πάντοτε συνώνυμο της  αδυναμίας 

και της πλήρους ανικανότητας. Στην πράξη, αντιμετωπίζουμε κάποιον ανάπηρο 

σαν να είναι ολικά ανάπηρος, ασχέτως αν η ανεπάρκειά του σχετίζεται με 

συγκεκριμένες λειτουργίες που δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει. Και αυτή η 

φιλεύσπλαχνη απαξίωσή του από τον κοινωνικό περίγυρο είναι ό,τι χειρότερο 

για τον ίδιο τον ανάπηρο. Γιατί έτσι ο ανάπηρος αισθάνεται άχρηστος και ότι 

θα πρέπει να αποσυρθεί από τον κόσμο της εργασίας, από τον κόσμο της 

διασκέδασης, της συμμετοχής στην κοινωνική ζωή. Θεωρούμε ότι η 

ανθρωπιστική στάση μας απέναντί του είναι να τον λυπηθούμε, παρά το ότι ο 

ίδιος δεν θα ήθελε ποτέ κάτι τέτοιο. Το αποτέλεσμα είναι να λυπηθεί και ο ίδιος 

τον εαυτό του, να θυματοποιηθεί, να στιγματιστεί και να αισθάνεται ότι πρέπει 

να αποσυρθεί. Δυστυχώς, μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έχει 

αλλάξει σημαντικά αυτή η αντιμετώπιση. Αν θυμηθούμε το πώς προβάλλονται 

τα θέματα των αναπήρων από τις ειδήσεις και τις εφημερίδες, θα αντιληφθούμε 

το πώς αναπαράγονται και τα φαινόμενα περιθωριοποίησης και στιγ ματισμού.  
 

Τους παρουσιάζουν σαν να ζουν για να ξεπεράσουν το πρόβλημα που έχουν. 

Σαφώς και απασχολεί τα άτομα με αναπηρία πώς θα αντιμετωπίσουν το 

πρόβλημα της αναπηρίας τους, αλλά να ξέρετε ότι οι άνθρωποι αυτοί,  παιδιά ή 

μεγαλύτεροι, παίζουν, γελούν, ερ ωτεύονται, είναι φυσιολογικοί άνθρωποι. 

Περισσότερο φυσιολογικοί από τα μοντέλα των διαφημίσεων.  
 

Και είναι περισσότερο φυσιολογικοί γιατί είναι πολύ περισσότεροι αριθμητικά 

από τα υγιέστατα μοντέλα, είναι πιο φυσιολογικό το ενδεχόμενο ένας άνθρωπος 

να αποκτήσει κάποια αναπηρία στη ζωή του, παρά να πετύχει ταυτόχρονα στον 

έρωτα, στο επάγγελμα και στην κοινωνική του ζωή, όπως δείχνουν οι 

διαφημίσεις.  
 

Για να τους εντάξουμε, λοιπόν, ή να τους επανεντάξουμε στην κοινωνική και 

οικονομική ζωή, θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να τους εντάξουμε ισότιμα στην 

εικόνα που έχουμε για τους ανθρώπους, όχι να τους αντιμετωπίζουμε ως ένα 

διαφορετικό κόσμο που ζει παράλληλα με τον δικό μας. Αυτό νομίζω ότι είναι 

και η πιο σημαντική ευθύνη των μέσων μαζικής ενημέρωσης και δεν είναι 

ιδιαίτερα δύσκολο να το πράξουν, να εντάξουν δηλαδή στα προγράμματά τους 

ανθρώπους με αναπηρία που συμβιώνουν αρμονικά με τους άλλους ανθρώπους.  
 

Ευχαριστώ.  

 

Ι .  Δεσποτοπούλου,  Άτομα με αναπηρία και Μ.Μ.Ε. ,  Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας -  Γενική 

Γραμματεία Ενημέρωσης,  Αθήνα 2006,  σσ.  96 -102 (διασκευή).  

 

 

 

 

 



 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

 

A1.  Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε 

(100-120 λέξεις).  

Μονάδες 25  
 

Β1.  Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό 

σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό ,  αν η 

πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος ,  αν η πρόταση είναι λανθασμένη, σύμφωνα 

πάντα με το κείμενο.  

α. Θα έπρεπε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να προβάλλουν περισσότερο τα 

προβλήματα των αναπήρων.  

β. Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν μια ασήμαντη πληθυσμιακή ομάδα.  

γ. Ο οίκτος προς τους αναπήρους ωθεί στην περιθωριοποίηση και τον 

στιγματισμό τους.  

δ. Το φυσιολογικό δεν ταυτίζεται με το πρότυπο.  

ε. Θα έπρεπε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να δείχνουν ανάπηρους ανθρώπους 

να συνυπάρχουν με τους υπολοίπους.  

Μονάδες 10  
 

Β2.  α) Να βρείτε δύο τρόπους ανάπτυξης της τέταρτης παρ αγράφου του 

κειμένου   «Η αλήθεια είναι … φαινόμενα περιθωριοποίηση ς και 

στιγματισμού.»  και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4 ).  

β) Να βρείτε το είδος  του κειμένου που σας δίνεται  και να καταγράψετε τρία 

διαφορετικά γνωρίσματά του που να τεκμηριώνουν την απάντησή σας (μονάδες 

4).  

Μονάδες 8  

Β3.  α) Να ξαναγράψετε τις ακόλουθες προτάσεις, αντικαθιστώντας την 

υπογραμμισμένη λέξη με ένα αντώνυμό της και κάνοντας τις αναγκαίες 

αλλαγές:  

Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν μιαν αμελητέα πληθυσμιακή κατηγορία.  

Ο ανάπηρος αισθάνεται ότι θα πρέπει να αποσυρθεί  από τον κόσμο της 

συμμετοχής στην κοινωνική ζωή. (μονάδες 2)  

β) Να ξαναγράψετε τις ακόλουθες προτάσεις, αντικαθιστώντας τη λέξη με το 

έντονο μαύρο χρώμα με ένα συνώνυμό της:  

Ο ιδιότυπος  περιορισμός των αναπήρων από τη δημόσια προβολή έχει να  κάνει 

με τον τρόπο που λειτουργούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.  

Δυστυχώς, δεν έχει αλλάξει σημαντικά η αντιμετώπιση  των αναπήρων από τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης.  

Η ενημέρωση είναι μία από τις λειτουργίες τις οποίες επιτελούν  τα μέσα 

μαζικής επικοινωνίας. (μονάδες 3)  

Μονάδες 5  
 



 

 

 

Β4.  Στις υπογραμμισμένες προτάσεις του αποσπάσματος που σας δίνεται,  να 

μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική. (μονάδες 2)  

«Αν θυμηθούμε το πώς προβάλλονται τα θέματα των αναπήρων από τις ειδήσεις 

και τις εφημερίδες, θα αντιληφθούμε το πώς αναπαράγονται και τα φαινόμενα 

περιθωριοποίησης και στιγματισμού .»  

Ποια αλλαγή παρατηρείτε στο νόημα μετά τη μετατροπή της παθητικής 

σύνταξης σε ενεργητική; (μονάδες 2)  

Μονάδες 4  
 

Γ1.  Με αφορμή τη βράβευση συμμαθητή σας με αναπηρία ο οποίος  αρίστευσε, 

να συντάξετε άρθρο 300−400 λέξεων που θα δημοσιευτεί σε τοπική εφημερίδα, 

εκθέτοντας τις απόψεις σας σχετικά με ποια εικόνα και ποια στερεότυπα έχουν 

διαμορφωθεί στην ελληνική κοινωνία όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία;  

Μονάδες 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Β.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  

Αφού μελετήσετε προσεκτικά το παραπάνω απόσπασμα από το έργο του Λεο 

Μπουσκάλια με τίτλο « Ο Πατέρας μου » να απαντήσετε στις παρακάτω 

ερωτήσεις:  

α Ποιες πληροφορίες αντλούμε για την ταυτότητα του αφηγητή ; (20-30 λέξεις) 

 2 Μονάδες  

β  Ποια είναι η συμπεριφορά  της μαθητικής ομάδας απέναντι στο μετανάστη 

συμμαθητή τους; Ποια στοιχεία διαφορετικότητας τους ωθούν σ' αυτή τη 

συγκεκριμένη συμπεριφορά;  ( 60-70 λέξει)  

 6 Μονάδες  

Η πικρή γνωριμία με τον ρατσισμό  

  

Δεν είναι εύκολο να είναι κανείς διαφορετικός, ιδίως όταν είναι παιδί. Η φυσική 

διαδικασία του μεγαλώματος παρουσιάζει ήδη αρκετά  προβλήματα, τα οποία 

επιτείνονται αν ανακαλύψουμε ότι κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο αποκλίνουμε 

από το μέσο όρο.  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η οικογένειά μου ήταν διαφορετική. Οι γονείς μου 

μιλούσαν λίγα αγγλικά και αυτά με μια βαριά ιταλική προφορά. Το στυ λ της 

ζωής μας ήταν ολοφάνερα διαφορετικό, ένα μικρό κομμάτι Μεσογείου στις 

ακτές της Αμερικής. Τρώγαμε διαφορετικά εξωτικά φαγητά. Οι συζητήσεις μας 

ήταν πιο ζωντανές και οι φωνές μας λίγο πιο δυνατές. Οι κινήσεις μας πιο 

έντονες. Ο κόσμος στον οποίο ζούσαμε ήταν σίγουρα πιο ξένος.  

Σαν μικρό παιδί,  ούτε ήξερα, ούτε με ενδιέφεραν, οι πολλές διαφορές μας. Τα 

παιδιά, από τη φύση τους, παραδέχονται τα πράγματα όπως είναι, λιγότερο 

έτοιμα να προσέξουν και πολύ περισσότερο να κρίνουν τις διαφορές ανάμεσα 

στους ανθρώπους. Εκτός κι' αν έχουν επηρεαστεί από τους μεγάλους. Αυτό,  

όμως, άλλαξε όταν μπήκα στο Γυμνάσιο και ήμουν πια έφηβος.  

Εκείνο τον καιρό ο πατέρας και η μητέρα, τους οποίους μέχρι τότε αγαπούσα 

χωρίς καμιά αμφισβήτηση, ξαφνικά με ενοχλούσαν. Γιατί δεν μπορούσαν να 

είναι σαν τους άλλους γονείς; Γιατί μιλούσαν με αυτή την αποκαλυπτική 

προφορά; Γιατί δεν μπορούσα να τρώω κορνφ λέικς για πρωινό, αντί για 

φραντζολάκια και καφέ με γάλα; Γιατί δεν μπορούσα να παίρνω μαζί μου στο 

σχολείο, για κολατσιό, φυστικοβούτυρο και σάντουιτς με μαρμελάδα, αντί για 

καλαμαράκια; («Μπλιαξ», έλεγαν τα άλλα παιδιά, «Ο Μπουσκάλια τρώει τα 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/601/3949,17600/#01


 

 

 

πόδια του χταποδιού!»).  Δεν υπήρχε κανένας τρόπος να γλιτώσω από το 

επώδυνο στίγμα να είμαι Ιταλός και γιος του Τούλιο και της Ρόζας Μπουσκάλια, 

ακόμη και το όνομά μου έγινε πηγή στενοχώριας για μένα.  

Ήταν συνηθισμένο εκείνο τον καιρό να μας κολλάνε τις ταμπέλες 

«μακαρονάς» και «μετανάστης». Ποτέ δεν ήμουν απολύτως σίγουρος για το τι 

σήμαιναν αυτές οι δυο λέξεις, παρ' όλα αυτά ένιωθα το κεντρί τους. Πρωτόνιωσα 

αυτόν τον πόνο μια μέρα καθώς έφευγα από το σχολείο. Βρέθηκα ξαφνικά 

περικυκλωμένος από μια ομάδα παιδιών που  μου φώναζαν αυτά τα λόγια.  

Ένα απ' αυτά τα παιδιά μού πέταξε ένα κέικ. Η κρέμα και η ζάχαρή του 

έσκασαν πάνω στο πρόσωπο, τα μαλλιά και τα ρούχα μου. «Βρωμομετανάστη», 

φώναζαν. «Ο πατέρας σου είναι γκάνγκστερ στο Σικάγο και η μητέρα σου 

μασάει σκόρδα και συ είσαι γιος μακαρονά! Γιατί δεν τα μαζεύετε να πάτε από 

κει που ήρθατε;»  

Μου φάνηκε ότι πέρασε μια αιωνιότητα ώσπου να απελευθερωθώ από τον 

κύκλο τους, αφού είχα φάει αρκετές σπρωξιές και μπουνιές. Ταπεινωμένος και 

κλαίγοντας έσπασα τον κλοιό και όρμησα σπίτι μου. Καθώς έτρεχα γεμάτος 

θυμό και πικρία, έκπληκτος και μπερδεμένος, ανακάλυψα ότι δεν είχα κάνει την 

παραμικρή προσπάθεια να τους ανταποδώσω τα χτυπήματα.  

Μόλις έφτασα στο σπίτι κλειδώθηκα στο μπάνιο για να μη με δουν. Δεν 

μπορούσα ν'  αντέξω την πιθανότητα να με δουν οι γονείς μου σ'  αυτή την 

έξαλλη κατάσταση. Έπλυνα τις κρέμες που είχαν κολλήσει επάνω μου. Δεν 

μπορούσα να σταματήσω τα κλάματα και τα δάκρυά μου ανακατεύονταν με το 

αίμα στο πρόσωπο μου. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που μου συνέβη. Όλ α 

φαίνονταν τόσο λάθος κι όμως τελικά ήμουν ανίκανος να κάνω ο,τιδήποτε γι' 

αυτό.  

Λε ό  Μ π ο υ σ κά λ ια   

« Ο Π α τ έ ρ α ς  μ ο υ »   

Μ ε τ ά φ ρ α σ η :  Κ α λ λ ι ό π η  Δ .  Π α τ έ ρ α  

  

  

 

Σας ευχόμαστε επιτυχία!  

 

 


