
                ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /ΑΜΕΑ 

 

(Τμήμα Β1. Αναρτημένο και στο eclass.gr , 3/4/2020 – 10/4/2020) 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  
Οι αντιλήψεις σε μια σύγχρονη προοδευτική κοινωνία για ίσα δικαιώματα, ίση 

μεταχείριση και ίσες δυνατότητες όλων των πολιτών έρχονται σε αντίθεση τόσο με τις 

προκαταλήψεις του παρελθόντος όσο και μ’ αυτές που γεννάει ο σύγχρονος τρόπος 

παραγωγής. Και είναι αυτές ακριβώς οι αντιλήψεις που κάνουν επιτακτική την ένταξη των 

αναπήρων στο κοινωνικό σύνολο και την καταπολέμηση των κάθε είδους προκαταλήψεων.  

 Στον ελλαδικό χώρο, ακόμα και σήμερα, συγκρούονται δύο διαφορετικές αντιλήψεις 

όσον αφορά στο γενικότερο θέμα της ένταξης και της αποκατάστασης των αναπήρων. Η μια 

άποψη ξεκινάει από την αντίληψη ότι τα ανάπηρα άτομα έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν 

μιαν ανεξάρτητη και κανονική ζωή. Η άλλη, που ονομάζεται και ιδεολογία της προστασίας, 

θεωρεί ότι το να ζήσει το ανάπηρο άτομο μια κανονική ζωή (όπως οι μη ανάπηροι)  είναι κάτι 

μη ρεαλιστικό και υποστηρίζει την άποψη της οργάνωσης του ατόμου με αναπηρία μέσα σε 

ομάδες ή οργανώσεις των αναπήρων έξω από την κοινωνία των «υγιών». Αυτές οι δύο 

απόψεις αντιπροσωπεύουν τις τάσεις της σημερινής κοινωνίας σχετικά με τους ανάπηρους. 

 Επειδή στην κοινωνία δεσπόζουν οι αντιλήψεις για την απομόνωση των αναπήρων (και 

των μειονοτήτων γενικότερα), γι’ αυτό και η κοινή γνώμη υποστηρίζει βασικά την ιδεολογία 

της προστασίας και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο παρεμποδίζεται και η ένταξη των αναπήρων 

στο κοινωνικό σύνολο. Έτσι, πολλά ανάπηρα άτομα μεγαλώνουν σε ιδρύματα. Τα 

περισσότερα από αυτά είναι τόποι προστασίας και συντήρησης (φιλανθρωπικά ιδρύματα) που 

απομονώνουν τους τροφίμους τους από την κανονική ζωή. 

 Πολλά από αυτά τα ιδρύματα προωθούν μια κατάσταση «γκετοποίησης» των 

αναπήρων, γιατί τους αφαιρούν κάθε δυνατότητα επαφής με μη ανάπηρους. Με βάση την 

ελληνική και διεθνή πείρα, η εργασία για την ένταξη των αναπήρων στην Ελλάδα πρέπει να 

αποκλείσει την ιδεολογία της προστασίας. Σκοπός μας πρέπει να ‘ναι η ένταξη των αναπήρων 

στο κοινωνικό σύνολο. Ο σκοπός αυτός πηγάζει από τα δικαιώματα του ατόμου σε μια 

σύγχρονη προοδευτική κοινωνία για κοινωνική περίθαλψη, εκπαίδευση, επαγγελματική 

κατάρτιση και απασχόληση και για ίση μεταχείριση. 

 Οι ανάπηροι, για πολλούς, αποτελούν μια ιδιαίτερη μειονότητα, η οποία δεν 

παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά εθνικών ή θρησκευτικών μειονοτήτων και οι προκαταλήψεις 

που αντιμετωπίζουν είναι διαφορετικές απ’ αυτές που αντιμετωπίζουν οι άλλες μειονότητες. 

Η κοινωνική αντίδραση απέναντι στους ανάπηρους αποτελεί στοιχείο λανθασμένης 

συνείδησης της κοινωνίας. 

 Βέβαια η στάση των μη αναπήρων απέναντι στους ανάπηρους ανθρώπους 

διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της αναπηρίας. Για παράδειγμα, η αντίδραση απέναντι 

στα άτομα με λειτουργικές αναπηρίες, π.χ. που αφορούν τις αισθήσεις, είναι λιγότερο 



αρνητική απ’ αυτή σε σχέση με τα άτομα που έχουν εμφανείς σωματικές αναπηρίες ή έχουν 

νοητική καθυστέρηση. Στην κοινωνία δημιουργούνται ορισμένα στερεότυπα που ισχύουν ως 

κοινωνικές αξίες, και /ή ως κοινωνικά πρότυπα. Η αναπηρία είναι μια κατάσταση που δεν 

ανταποκρίνεται σ’ αυτά τα πρότυπα και επομένως αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα κοινωνικών 

αξιών. Η στάση των μη αναπήρων απέναντι στους ανάπηρους ανθρώπους μπορεί να εξηγηθεί 

στο επίπεδο ειδικών αξιών ενός πολιτισμού. 

 Οι αξίες ενός πολιτισμού δεν είναι στατικές. Αλλάζουν με τις κοινωνικο-οικονομικο-

πολιτικές συνθήκες και ακολουθούν την ιστορική εξέλιξη. Οι σημερινές προκαταλήψεις 

απέναντι στους ανάπηρους ανθρώπους έχουν ιστορική προέλευση και ξεκινούν από πολύ 

παλιά. Ας θυμηθούμε τη στάση των αρχαίων Σπαρτιατών απέναντι στους ανάπηρους, τις 

θέσεις του Πλάτων στην Πολιτείας και τη μεσαιωνική αντίληψη ότι ο ανάπηρους πληρώνει 

κάποιες αμαρτίες. 

 Ταυτόχρονα, στη σύγχρονη κοινωνία με την εμπορευματοποίηση των πάντων, οι αξίες 

του ανθρώπου μετριούνται σύμφωνα με τη δυνατότητα παραγωγής. Οι ανάπηροι, όντας 

ελάχιστα ενταγμένοι στη διαδικασία παραγωγής, θεωρούνται άνθρωποι μειωμένης αξίας. 

 Η κοινωνική βοήθεια δεν πρέπει να περιορίζεται στη διατροφή και την κηδεμόνευση 

των αναπήρων. Θα πρέπει να ‘ναι τέτοιου είδους που να ενεργοποιεί το ίδιο το ανάπηρο 

άτομο, να είναι εξυπηρέτηση για την αυτοεξυπηρέτηση. Γιατί αν το ανάπηρο άτομο είναι 

καλά πληροφορημένο και θελήσει το ίδιο την εκπαίδευσή του και την επαγγελματική του 

αποκατάσταση, τότε οι πιθανότητες επιτυχίας είναι πολύ μεγάλες. Το παραπάνω βέβαια 

αποτελεί πολύ γενικό θέμα που αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις στην κοινωνία μας 

 

 

(Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη, Οι ανάπηροι και η εκπαίδευσή τους, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 

1998) 

 

 

 

Α. Να γραφεί η περίληψη των τριών πρώτων παραγράφων του κειμένου σε 60-70  λέξεις. 

                           

 

Β.1. Να δώσετε στο παραπάνω κείμενο έναν τίτλο με σχόλιο και έναν χωρίς σχόλιο. 

         

 

 

Β.2.α. Να γραφούν τα συνώνυμα των παρακάτω λέξεων: 

 δεσπόζουν, εμφανείς, προέλευση, αντιλήψεις         

 

     β. Να γραφούν τα αντώνυμα των παρακάτω λέξεων: 

 σύγχρονος, προωθούν, γενικό.    



 

 

Β.3. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική στο παρακάτω απόσπασμα του 

κειμένου:  

«Πολλά από αυτά τα ιδρύματα προωθούν μια κατάσταση …..την ιδεολογία της 

προστασίας.»  

(οι τέσσερις πρώτες σειρές της 4ης παραγράφου) 

 

 

Β.4. Να γράψετε πώς οργανώνονται η δεύτερη (Στον ελλαδικό χώρο…σχετικά με τους 

ανάπηρους) και η έκτη παράγραφος (Βέβαια η στάση των μη αναπήρων …αξιών ενός 

πολιτισμού.) του κειμένου  (δομή και τρόπος ανάπτυξης).  

 

 

Γ. Πιστεύετε ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν ίσες ευκαιρίες στον εργασιακό τομέα; Να 

αναπτύξετε τη θέση σας με αιτιολόγηση ή με παραδείγματα από τη δική σας εμπειρία 

(συνολικά έως δύο παραγράφους).   

 

 

 

 

 

Μπορείτε να στείλετε τις απαντήσεις σας ή τις απορίες σας με email. Υποστηρικτικό υλικό θα 

βρείτε στην ψηφιακή μας τάξη eclass  Ν.ΓΛΩΣΣΑ Β1. 


