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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο

Όταν η επανένταξη προσκρούει στην καχυποψία

Το κείμενο δημοσιεύτηκε από την Έλενα Καρανάτση στην εφημερίδα Καθημερινή στις 23.1.2004.

Στο τείχος της προκατάληψης προσκρούει η επανένταξη πρώην τοξικομανών στην αγορά

εργασίας και κατ’ επέκτασιν στην κοινωνία. Στη μάχη που δίνουν οι θεραπευμένοι χρήστες

δεν βγαίνουν πάντα νικητές λόγω της δυσπιστίας που δείχνουν οι περισσότεροι εργοδότες.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα σε σχετική ημερίδα η διευθύντρια

του θεραπευτικού προγράμματος «18 ΑΝΩ», κ. Κατερίνα Μάτσα, ψυχίατρος, το 97,5% των

θεραπευμένων που εισέρχονται στη φάση της κοινωνικής επανένταξης είναι άνεργοι,  το

60% έχει εκκρεμότητες με τη Δικαιοσύνη, το 65% αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, το 72%

δεν έχει καμιά επαγγελματική εξειδίκευση και το 30% έχει προβλήματα στέγης.

Οι  τάσεις  της  αγοράς  απέναντι  στους  εξαρτημένους  έχουν  καταγραφεί  σε  δύο

έρευνες του 1994 και του 2002. H πρώτη αφορούσε ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης

εργοδοτών  σε  συνεργασία  με  το  Βιοτεχνικό  Επιμελητήριο  Αθηνών.  Από  τους  25.000

βιοτέχνες που ενημερώθηκαν για τις  δυνατότητες πρόσληψης πρώην χρηστών, μόλις το

0,04% δέχθηκαν  να συγκεντρώσουν περισσότερες  πληροφορίες  για  το  πρόγραμμα,  ενώ

πολύ λιγότεροι προσέλαβαν κάποιον πρώην τοξικομανή.

Στην έρευνα του 2002 και ύστερα από τη στελέχωση των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ από

συμβούλους  Συνοδευτικών  Υποστηρικτικών  Υπηρεσιών,  προέκυψε  ότι  το  64%  των

συμβούλων κρίνει ότι δεν προσλαμβάνεται επαρκής αριθμός ατόμων, διότι οι εργοδότες

αντιμετωπίζουν τους πρώην χρήστες με προκατάληψη.

Το 41% των συμβούλων απαντούν ότι η παραμονή των απεξαρτημένων σε κάποια

εργασία  διαρκεί  λιγότερο  από  το  διάστημα  της  επιδότησης.  Σύμφωνα  με  τα  2/3  των

συμβούλων, η ηλικία που προτιμάται από τους εργοδότες είναι 26 – 35 ετών, γεγονός που

αποκλείει τους θεραπευμένους άλλων ηλικιών.

Ακόμα κι αν ξεπεράσει ο απεξαρτημένος τον σκόπελο της εύρεσης εργασίας είναι

πολύ  πιθανόν  να  πέσει  θύμα  εργασιακής  εκμετάλλευσης  με  μειωμένες  αποδοχές,

εξαντλητικό ωράριο, έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης.



Επιπλέον η απουσία επαγγελματικής εξειδίκευσης καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την

εύρεση  εργασίας.  Ακόμα  και  η  πρόσβαση  στα  ιδιωτικά  εκπαιδευτήρια  παρεμποδίζεται

πολλές φορές από την προκατάληψη των εκπαιδευτικών φορέων. Συχνά διατυπώνεται το

ερώτημα  εάν  μπορούν  να  ενσωματωθούν  σε  τμήμα  με  τους  υπόλοιπους  «κανονικούς

ανθρώπους»!

«Το κοινωνικό σύστημα αδυνατεί να ενσωματώσει και να εμψυχώσει αυτούς τους

ανθρώπους  εξαιτίας  της  ανάγκης  του  να  μην  «ταραχτεί»,  να  αμυνθεί  στο  φόβο  της

διαφορετικότητας. Ωστόσο, ο απεξαρτημένος έχει δικαίωμα στη ζωή με οράματα και αξίες

που πρέπει να γίνονται σεβαστά», επισημαίνει στην «K» η κ. Μάτσα.

Α3. Στο κείμενο υποστηρίζεται πως «το κοινωνικό σύστημα αδυνατεί να ενσωματώσει και

να εμψυχώσει αυτούς τους ανθρώπους εξαιτίας της ανάγκης του να μην «ταραχτεί»,  να

αμυνθεί στο φόβο της διαφορετικότητας». Σε ένα άρθρο σου στην εφημερίδα του σχολείου

σου να υποστηρίξεις πως σε μια δίκαιη πολιτική κοινωνία όλοι οι πολίτες έχουν τα ίδια

δικαιώματα  χωρίς  αποκλεισμούς.  Να  αιτιολογήσεις  τις  θέσεις  σου,  χρησιμοποιώντας

στοιχεία από το κείμενο και την εμπειρία σου. (200-250 λέξεις)
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο

ΠΗΝΕΛΟΠΗ Σ. ΔΕΛΤΑ (1874-1941)

Πρωτοχρονιάτικο παραμύθι

Το  κείμενο  βρίσκεται  στο  βιβλίο  Παραμύθια  και  άλλα  της  Πηνελόπης  Δέλτα,  6η έκδοση,

Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2004, σελ. 18-32. (απόσπασμα)

Μια παραμονή Πρωτοχρονιάς, χωμένο στη γωνία μιας εξώπορτας, καθόταν ένα αγοράκι και

κοίταζε το αντικρινό φωτισμένο παράθυρο. Είχε νυχτώσει νωρίς και το χιόνι σκέπαζε τις

πλάκες τους δρόμου, τα φανάρια, τα δέντρα και τις στέγες των σπιτιών, πράμα σπάνιο στην

Αθήνα.

Το κρύο ήταν δυνατό, και τυλιγμένος στο παλιωμένο και σκισμένο ρουχάκι του, όλο

και περισσότερο χώνουνταν ο Βασίλης στη γωνιά της εξώπορτας, για να ξεφύγει από το

βοριά που τον πάγωνε ως τα κόκαλα. Μα τα μάτια του έμεναν καρφωμένα στο φωτισμένο

παράθυρο του αρχοντόσπιτου αντίκρυ του.

«Πρωτοχρονιά αύριο», μουρμούρισε, «διασκεδάζουν εκεί μέσα». 

Εκεί μέσα κείτουνταν ένα παιδί με λιωμένο αχνό πρόσωπο. 

Κουτιά γεμάτα μπογιές,  μολυβένια στρατιωτάκια,  ζώα ξύλινα,  σιδηρόδρομοι  και

καραβάκια, που σκέπαζαν το κρεβάτι του, έστεκαν άγγιχτα. Τ’ αδύνατα χεράκια του έμεναν



ακίνητα στο σεντόνι απάνω. Δεν κοίταζε καν τα πλούσια δώρα γύρω του. Το κουρασμένο

βλέμμα του ήταν καρφωμένο στο παράθυρο όπου, στα σκοτεινά, άσπριζαν τα χιόνια της

αντικρινής στέγης.

-Τι συλλογίζεσαι, Βασιλάκη, ρώτησε η μητέρα του.

-Κοίταζα τα χιόνια,  αποκρίθηκε ο μικρός,  και συλλογιζόμουν τη χαρά να τρέχεις

στους δρόμους, να βουτάς στα χιόνια, να τα μαζεύεις και να φτιάνεις μπάλες, και να τις

τινάζεις  στους περαστικούς, όπως στη ζωγραφιά του βιβλίου μου, εκεί  που είδα και το

χριστουγεννιάτικο δέντρο με τα πολλά κεράκια… Αλήθεια, μητέρα, λες να βρήκε ο Νικόλας

δέντρο τέτοιο εδώ;

-Ναι,  παιδί  μου,  βρήκε  και  θα  σου  το  φέρει  τώρα στολισμένο.  Δεν  είναι  πολύ

μεγάλο όπως στη ζωγραφιά του βιβλίου σου, μα το στόλισε ο πατέρας σου…και είναι πολύ

όμορφο… Είσαι ευχαριστημένος;

-Ναι, είπε ο Βασιλάκης χωρίς ενθουσιασμό. […]

Έξω, ο Βασίλης είχε δει πίσω από το φωτισμένο παράθυρο το δέντρο του Βασιλάκη,

με τα φώτα και τα χρυσά στολίδια και τα παιχνιδάκια που γέμιζαν τα κλαδιά από πάνω ως

κάτω.

-Αχ, τι ωραίο! Είπε το φτωχό. Πρέπει να το έφερε ο Άη-Βασίλης.

Και τα μάτια του έτρωγαν το δέντρο και, τρέμοντας από το κρύο, ολοένα χώνονταν

βαθύτερα στη γωνιά του και γύρευε να τυλίξει στο κορμάκι του τα κουρέλια του, μήπως και

τον ζεστάνουν λίγο.

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα παραγωγής λόγου. Να καταγράψεις τις

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων.

1. Να ερμηνεύσεις,  με βάση στοιχεία που δίνει  το ποίημα,  τη διάθεση των δύο

αγοριών. Πιστεύεις ότι είναι δικαιολογημένη αυτή η διάθεση; Τι απολαμβάνουν και

τι στερούνται; Ποια είναι τα συναισθήματά σου για τα δύο παιδιά;

ή

2.  Να γράψεις  τη συνέχεια της ιστορίας.  Πώς φαντάζεσαι  πως θα μπορούσε να

εξελιχθεί για τα δύο παιδιά;
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