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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο

[Ανισότητες στον εργασιακό χώρο]

Το (διασκευασμένο) απόσπασμα από άρθρο  που αφορά σε ομιλία της Προέδρου της Δημοκρατίας,

Κατερίνας Σακελλαροπούλου,  δημοσιεύτηκε  στον  ιστότοπο  h ps://www.athensvoice.gr  στις

17.03.2022.

Για τις ισχυρές ανισότητες που παραμένουν ακόμα στον εργασιακό χώρο μίλησε η

Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας,  Κατερίνα  Σακελλαροπούλου  στο  συνέδριο  «The  Upfront

Ini a ve.  Ορατότητα  στην  Πράξη.»  στη  Στέγη  του  Ιδρύματος  Ωνάση.  Η  Πρόεδρος

χαιρέτισε με ιδιαίτερη ικανοποίηση το συνέδριο της πρωτοβουλίας για την ισότητα, τη

συμπερίληψη και την ποικιλομορφία στον εργασιακό χώρο, σημειώνοντας ότι πρόκειται

για  μια πολύ  σημαντική  πρωτοβουλία,  που  έρχεται  να  υπογραμμίσει  την  ανάγκη  να

καταρριφθούν  οι  προκαταλήψεις  και  τα  στερεότυπα  που  εμποδίζουν  την  ισότιμη

πρόσβαση  και  την  εξέλιξη  στην  εργασία  ατόμων  τα  οποία  αντιμετωπίζονται  με

καχυποψία  λόγω  φύλου,  φυλής,  σεξουαλικού  προσανατολισμού,  θρησκευτικών

πεποιθήσεων, αναπηρίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ποικιλομορφία και η συμπερίληψη στον εργασιακό χώρο

είναι  δύο  έννοιες  αλληλένδετες,  οι  οποίες,  ωστόσο,  δεν  συνυπάρχουν  πάντοτε.  «Η

ποικιλομορφία αφορά την εκπροσώπηση στη σύνθεση μιας εργασιακής οντότητας. Ένα

εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο συνυπάρχουν διαφορετικά φύλα, φυλές, εθνικότητες,

σεξουαλικοί  προσανατολισμοί  και  ταυτότητες,  αλλά  μόνο  τα  μέλη  συγκεκριμένων

ομάδων εκτιμώνται και, κατά συνέπεια, ασκούν εξουσία ή έχουν κάποια επιρροή, μπορεί

να  είναι  ποικιλόμορφο,  αλλά  δεν  είναι  συμπεριληπτικό»  διευκρίνισε.  Ακολούθως,

επισήμανε ότι  ένας  χώρος  εργασίας,  που εμφανίζει  ποικιλομορφία και  ενσωμάτωση,

επιτρέπει σε όλους, ανεξάρτητα από το ποιοι είναι ή σε τι εξειδικεύονται, να αισθάνονται

ότι  δεν  βρίσκονται  εκεί  εξαιτίας  κάποιων  υποχρεωτικών  ποσοστώσεων,  επειδή  είναι

απαραίτητο να εκπληρωθούν κάποιοι στόχοι συμπερίληψης, επειδή, έστω, η επιχείρηση

θεωρεί  υποχρέωσή  της  να  προσλάβει  εργαζόμενους  από  ομάδες  με  χαμηλή

εκπροσώπηση. 

Στο  ίδιο  πλαίσιο,  παρατήρησε  ότι  ένα  γνήσια συμπεριληπτικό  περιβάλλον δεν

αρκεί  να  απασχολεί  μια  ποικιλομορφία  εργαζομένων,  αλλά  και  να  τους  δίνει  τη



δυνατότητα  να  συμμετέχουν,  να  αναπτύσσονται,  να  ενδυναμώνονται.  Ταυτόχρονα,

υποστήριξε  ότι  «το  εργασιακό  περιβάλλον  γίνεται  ολοένα  πιο  πολύπλοκο.  Οι

τεχνολογικές  και  κοινωνικές  αλλαγές  μεταμορφώνουν το  τοπίο  σε  κάθε κλάδο.  Κάθε

οργανισμός, δημόσιος ή ιδιωτικός, θα χρειαστεί την κρίση, την ενσυναίσθηση, το πάθος

και  τη  δημιουργικότητα  όλων  των  ανθρώπων,  χωρίς  διακρίσεις,  για  να  αυξήσει  την

ευελιξία και την εφευρετικότητά του και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις μιας ολοένα

και πιο απαιτητικής και περίπλοκης εποχής».

Α3. Γιατί  είναι  σημαντική  η  κατάρριψη  των  στερεοτύπων που εμποδίζουν  την  ισότιμη

πρόσβαση στην εργασία;  Ποια θετικά στοιχεία επιφυλάσσει για έναν εργασιακό χώρο η

ποικιλομορφία και ενσωμάτωση όλων των ανθρώπων, χωρίς διακρίσεις; Να τοποθετηθείς

σε αυτά τα ερωτήματα συντάσσοντας άρθρο (200-250 λέξεων)  που θα δημοσιευτεί  στο

σχολικό  ιστολόγιο.  Να  αξιοποιήσεις  στοιχεία  του  κειμένου  αναφοράς,  τα  οποία  θα

πλαισιώσεις με τις προσωπικές σου απόψεις.
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο

ΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ (1952 - )

Η μπαλάντα του Φάνη

Στο απόσπασμα από το ομότιτλο τραγούδι των αδελφών Κατσιμίχα  (δίσκος «Ζεστά Ποτά», 1985)

γίνεται  αναφορά  στον  Φάνη,  έναν  άνθρωπο  «διαφορετικό»,  λόγω  του  παρελθόντος  του, που

διεκδικεί, ματαίως, μια ευκαιρία για να ξαναφτιάξει τη ζωή του.

Δυο χρόνια είχα να σε δω

και σε συνάντησα ξανά μια Κυριακή.

Κερνούσες ούζα και κονιάκ στο καφενείο

και τα καλά σου φόραγες σαν να ‘τανε γιορτή.

Δεν ήσουνα φαντάρος για να σου πω «καλός πολίτης».

Μα ούτε και που γιόρταζες για να σου πω «Χρόνια πολλά».

Τρελάδικο και φυλακή δυο χρόνια κι έξι μήνες.

Ήπια το ούζο κι είπα «γεια χαρά».

Το ξέρω ζήτησες δουλειά σε χίλια δυο αφεντικά.

Κι όλοι ζητούσανε να δουν συστάσεις, προϋπηρεσία.



Μα μόλις είδανε κι αυτοί πως είχες κίτρινο χαρτί1,

σε διώξανε σαν το σκυλί κι ούτε σ’ αφήσανε να πεις

μία δικαιολογία.

Και είπες στην αρχή «καλά» κι αλλού εζήτησες δουλειά.

Κι αλλού ξανά κι αλλού τα ίδια και τα ίδια.

Μα ήσουν άτυχος πολύ γιατί έπεσες και σ’ εποχή

που όλοι σφίγγαν το λουρί2 κι εσύ είχες κίτρινο χαρτί.

Κι αυτό το χρώμα, ξέρεις, φέρνει αλλεργία.

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

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων.

1.  Να προσδιορίσεις  το περιβάλλον και  τα  γεγονότα που συνθέτουν τη ζωή του Φάνη,

τεκμηριώνοντας  την  απάντησή  σου  με  χωρία  του  κειμένου.  Ποια  θα  ήταν  η  δική  σου

αντίδραση στο καφενείο, όπου ο Φάνης κερνούσε τους θαμώνες, αν ήσουν στη θέση του

ποιητικού υποκειμένου;

ή

2. Να υποθέσεις ότι ο Φάνης και το ποιητικό υποκείμενο συναντιούνται τυχαία μετά από

καιρό και συνομιλούν. Να καταγράψεις τον μεταξύ τους διάλογο.
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1Ειδικό φύλλο πορείας για στρατεύσιμους νέους, που δηλώνει την αναστολή της θητείας

2Έκαναν οικονομίες


