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A. ΚΕΙΜΕΝΟ:
Πνηνο θνβάηαη ηνπο κεηαλάζηεο; Οη κεηαλάζηεο θαη ζηε ρώξα καο θαη ζηηο ππόινηπεο
επξσπατθέο θνηλσλίεο ζεσξνύληαη από πνιινύο νη θύξηνη ππαίηηνη θα ηεο
αλεξρόκελεο εγθιεκαηηθόηεηαο θαη ηεο απμαλόκελεο αλεξγίαο. Παξόιν πνπ απηή ε
άπνςε δελ αλαπηύζζεηαη επίζεκα από ηα δύν κεγάια ειιεληθά θόκκαηα, έρεη κεγάιε
απήρεζε ζηα πιαηηά ιατθά ζηξώκαηα – θαη απηό γηα δύν ιόγνπο.
Πξώηνλ, ε δηαζύλδεζε κεηαλαζηώλ – αλεξγίαο θαίλεηαη ιίγν πνιύ απηνλόεηε (νη
μέλνη παίξλνπλ ηηο δνπιεηέο ησλ ληόπησλ). Γεύηεξνλ, δελ ππάξρεη ζηνλ
θνκκαηηθνθξαηηζκό – θαη πην γεληθά ζην δεκόζην ρώξν – ζνβαξόο πξνβιεκαηηζκόο
γύξσ από ηα πξαγκαηηθά αίηηα ηεο πςειήο αλεξγίαο θαη ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο /
θνηλσληθήο απνδηνξγάλσζεο ζηηο λενθηιειεύζεξεο αγνξνθξαηηθέο θνηλσλίεο ηεο
Γύζεο.
Αο μεθηλήζνπκε από ηνλ κύζν όηη νη κεηαλάζηεο απνηεινύλ ηελ θύξηα αηηία αλεξγίαο
ζηε ρώξα καο. Αλ πάξνπκε ππόςε καο όηη νη κεηαλάζηεο ακείβνληαη πνιύ πην ρακειά
από ηνπο εγρώξηνπο εξγάηεο θαη όηη ζπλήζσο εξγάδνληαη ζε ηνκείο πνπ νη Έιιελεο
απνθεύγνπλ, είλαη πξνθαλέο πσο ε θηελή εξγαζία ηνπο εληζρύεη ηνλ αληαγσληζκό θαη
ηνλ δπλακηζκό κηαο ζεηξάο θιάδσλ πνπ ζηελ πξνκεηαλαζηεπηηθή πεξίνδν αηνλνύζαλ.
Σηελ πξαγκαηηθόηεηα ε απόηνκε θαη καδηθή εηζξνή θηελνύ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ
ζηελ Διιάδα ηεο πεξαζκέλεο δεθαεηίαο βνήζεζε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο
ρώξαο ηόζν όζν θαη ε είζνδνο ησλ Διιήλσλ πξνζθύγσλ κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή
θαηαζηξνθή ηε δεθαεηία ηνπ ΄20/ Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ν ζπλδπαζκόο θηελνύ
εξγαηηθνύ δπλακηθνύ από ηε κία κεξηά θαη απμεκέλεο δήηεζεο γηα πξντόληα πξώηεο
αλάγθεο από ηελ άιιε νδήγεζε ζηελ απνγείσζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Βέβαηα
δελ ππάξρεη ακθηβνιία όηη ζε έλαλ κηθξό αξηζκό ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ, όπσο ν
νηθνδνκηθόο, ν αληαγσληζκόο κεηαμύ κε εηδηθεπκέλσλ ληόπησλ θαη μέλσλ εξγαηώλ
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δεκηνπξγεί ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηνπο πξώηνπο. Αιιά αλ θνηηάμνπκε ηελ θαηάζηαζε
ζην ζύλνιό ηεο, λνκίδσ όηη ε κεηαλάζηεπζε, κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ
δεκηνπξγεί –θαη ζηνλ ρώξν ηεο πξνζθνξάο θαη ζε απηόλ ηεο δήηεζεο- κεηώλεη πάξα
απμάλεη ηελ αλεξγία ζηε ρώξα καο.
Όζν γηα ηελ εγθιεκαηηθόηεηα, ε δηαζύλδεζή ηεο κε ηε κεηαλάζηεπζε είλαη εμίζνπ
παξαπιαλεηηθή. Τν πξώην πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί εδώ είλαη όηη ην πνζνζηό
εγθιεκαηηθόηεηαο ζηνλ ρώξν ησλ κεηαλαζηώλ είλαη ρακειόηεξν ζε ζρέζε κε απηό
ηνπ ζπλόινπ ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ. Δπηπιένλ, πξέπεη θαλείο λα ιάβεη ζνβαξά
ππόςε ηνπ όηη ζε όιεο ηηο αλεπηπγκέλεο θαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο ππάξρεη κηα ζεηηθή
ζπζρέηηζε θηώρηαο / πεξηζσξηνπνίεζεο θαη παξαβαηηθόηεηαο / εγθιεκαηηθόηεηαο –
αλεμάξηεηα από ην αλ απηνί πνπ δνπλ ζην πεξηζώξην είλαη κεηαλάζηεο ή όρη. Με άιια
ιόγηα, αθόκε θαη αλ παξαδερηνύκε όηη γηα κεξηθέο θαηεγνξίεο παξαβάζεσλ ν
κεηαλαζηεπηηθόο πιεζπζκόο έρεη κεγαιύηεξα πνζνζηά εγθιεκαηηθόηεηαο από ηνλ
εγρώξην, απηό νθείιεηαη ιηγόηεξν ζηε ζπλζήθε ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη πεξηζζόηεξν
ζηε κεγαιύηεξε πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ πξώηνπ. Έηζη, αθόκα θαη αλ δελ ππήξραλ
κεηαλάζηεο ζηε ρώξα καο, αλ ηηο πεξηζσξηνπνηεκέλεο ζέζεηο θαηείραλ Έιιελεο, πάιη
ζα είρακε ζρεηηθά πςεινύο δείθηεο εγθιεκαηηθόηεηαο. Καη βέβαηα, κηα παξόκνηα
ινγηθή ηζρύεη ζηνλ ρώξν ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο πνπ έρεη σο βάζε ηηο παξάλνκεο
εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο (δηαθίλεζε λαξθσηηθώλ θαη εθκεηάιιεπζε γπλαηθώλ) ησλ
δηαθόξσλ «καθηόδηθσλ» νξγαλώζεσλ. Από ηε ζηηγκή πνπ απηνύ ηνπ είδνπο νη
νξγαλώζεηο παγθνζκηνπνηνύληαη, ε δηείζδπζή ηνπο ζηνλ ειιεληθό ρώξν είλαη
αλαπόθεπθηε – αλεμάξηεηα από ην αλ ηα ηνπηθά όξγαλα είλαη κεηαλάζηεο ή ληόπηνη.
[…]
Γηα λα ην επαλαιάβσ, ηα αίηηα ηεο ζεκεξηλήο θνηλσληθήο θξίζεο έρνπλ λα θάλνπλ
ιηγόηεξν κε ηε κεηαλάζηεπζε θαη πεξηζζόηεξν κε ηελ αγνξνθξαηία, δειαδή κε ηελ
ηάζε ησλ πνιηηηθώλ εγεζηώλ, ζην πιαίζην ηεο λενθηιειεύζεξεο παγθνζκηνπνίεζεο,
λα αθνινπζνύλ ηπθιά ηε ινγηθή ηεο αγνξάο όρη κόλν ζηνλ νηθνλνκηθό αιιά θαη ζηνλ
θνηλσληθό, πνιηηηθό θαη πνιηηηζκηθό ρώξν. Σηε κεηάβαζε απηή από ηελ νηθνλνκία
ζηελ θνηλσλία ηεο αγνξάο, νη κεηαλάζηεο ρξεζηκνπνηνύληαη -ζηνλ βσκό ελόο
άλαξρνπ θαπηηαιηζκνύ- σο απνδηνπνκπαίνη ηξάγνη, σο εμηιαζηήξηα ζύκαηα γηα ηα
πξνβιήκαηα κηαο νιόθιεξεο θνηλσλίαο. (Γηαζθεπαζκέλν άξζξν ηνπ Ν. Μνπδέιε
δεκνζηεπκέλν ζε θπξηαθάηηθε εθεκεξίδα)

Β. Παραηηρήζεις:
1. Να παξνπζηάζεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ παξαπάλσ θεηκέλνπ ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο
(100- 120 ιέμεηο).
Μονάδες 20
2. Να αλαπηύμεηε ην πεξηερόκελν ηεο παξαθάησ πεξηόδνπ ζε 80-100 ιέμεηο: «νη
κεηαλάζηεο ρξεζηκνπνηνύληαη σο απνδηνπνκπαίνη ηξάγνη, σο εμηιαζηήξηα ζύκαηα γηα
ηα πξνβιήκαηα κηαο νιόθιεξεο θνηλσλίαο».
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Μονάδες 8

3. Να εληνπίζεηε ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο ηξίηεο παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ («Αο
μεθηλήζνπκε… ζηε ρώξα καο»).
Μονάδες 3
4. Να εληνπίζεηε ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο ηεο ηέηαξηεο παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ
(«Όζν γηα ηελ… ληόπηνη»).
Μονάδες 4
5. Σηα παξαθάησ ρσξία λα εληνπίζεηε ηε ζύληαμε πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο
(ελεξγεηηθή – παζεηηθή), λα δηθαηνινγήζεηε ηε ρξήζε ηεο θαη λα ηελ κεηαηξέςεηε
ζηελ αληίζεηή ηεο:
«Οη κεηαλάζηεο θαη ζηε ρώξα καο θαη ζηηο ππόινηπεο επξσπατθέο θνηλσλίεο
ζεσξνύληαη από πνιινύο νη θύξηνη ππαίηηνη θα ηεο αλεξρόκελεο εγθιεκαηηθόηεηαο
θαη ηεο απμαλόκελεο αλεξγίαο».
«Σηελ πξαγκαηηθόηεηα ε απόηνκε θαη καδηθή εηζξνή θηελνύ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ
ζηελ Διιάδα ηεο πεξαζκέλεο δεθαεηίαο βνήζεζε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο
ρώξαο».
Μονάδες 4
6. Να βξείηε ην είδνο ηνπ παξαθάησ ζπιινγηζηηθνύ επηρεηξήκαηνο σο πξνο ην είδνο
ησλ πξνθείκελσλ πξνηάζεσλ θαη λα δηθαηνινγήζεηε ζύληνκα ηελ απάληεζή ζαο:
«Με άιια ιόγηα, αθόκε θαη αλ παξαδερηνύκε όηη γηα κεξηθέο θαηεγνξίεο
παξαβάζεσλ ν κεηαλαζηεπηηθόο πιεζπζκόο έρεη κεγαιύηεξα πνζνζηά
εγθιεκαηηθόηεηαο από ηνλ εγρώξην, απηό νθείιεηαη ιηγόηεξν ζηε ζπλζήθε ηεο
κεηαλάζηεπζεο θαη πεξηζζόηεξν ζηε κεγαιύηεξε πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ πξώηνπ. Έηζη,
αθόκα θαη αλ δελ ππήξραλ κεηαλάζηεο ζηε ρώξα καο, αλ ηηο πεξηζσξηνπνηεκέλεο
ζέζεηο θαηείραλ Έιιελεο, πάιη ζα είρακε ζρεηηθά πςεινύο δείθηεο
εγθιεκαηηθόηεηαο».
Μονάδα 1
7. Να θαηαγξάςεηε ηνλ δηαξζξσηηθό ξόιν ησλ παξαθάησ ππνγξακκηζκέλσλ ιέμεσλ
ηνπ θεηκέλνπ: Γεύηεξνλ, βέβαηα, επηπιένλ, έηζη, δειαδή.
Μονάδες 5
8. α) Να γξάςεηε από έλα ζπλώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ
θεηκέλνπ: απήρεζε, απνδηνξγάλσζεο, αηνλνύζαλ, δηείζδπζε, αλαπόθεπθηε
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β) Να γξάςεηε από έλα αληώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ:
εληζρύεη, βνήζεζε, αλάπηπμεο, απνδερηνύκε, ληόπηνη
5 Μονάδες
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
Με αθνξκή ην πξόζθαην πξνζθπγηθό θύκα πνπ παξαηεξείηαη ζηε Μεζόγεην,
απνθαζίδεηαη από ην δεθαπεληακειέο ζπκβνύιην ηνπ ζρνιείνπ ζαο λα δηνξγαλσζεί
εκεξίδα κε ζέκα ηνλ ξαηζηζκό. Σε εζάο έρεη αλαηεζεί λα ζπληάμεηε θαη λα
εθθσλήζεηε κηα εηζήγεζε γηα ηα αίηηα ηνπ ξαηζηζκνύ απέλαληη ζηνπο πξόζθπγεο θαη
ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην ζρνιείν κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ εδξαίσζε ελόο
θιίκαηνο πλεπκαηηθήο αλεθηηθόηεηαο. (500-600 ιέμεηο)
50 μονάδες
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