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Ένα από τα µεγάλα προβλήµατα των αναπτυγµένων χωρών είναι η
ραγδαία µείωση του πληθυσµού τους. Και αυτό δε συµβαίνει γιατί υπάρχουν
επιδηµίες, λιµοί, καταποντισµοί και άλλα δεινά. Αυτά συµβαίνουν στον «τρίτο κόσµο», όπου, παρά τη µεγάλη θνησιµότητα, ο πληθυσµός αυξάνεται σταθερά. Σήµερα το 81% του παγκόσµιου πληθυσµού ζει στις φτωχικές χώρες.
Στον πλούσιο κόσµο πεθαίνουν περισσότεροι από αυτούς που γεννιούνται.
∆ηλαδή, είναι χώρες µε πληθυσµιακή «φύρα». Οι ειδήµονες του ΟΗΕ µελέτησαν αυτό το φαινόµενο και το είδαν στην προοπτική του. Ποια θα είναι η
κατάσταση στον κόσµο το 2050, αν η ροή των πραγµάτων συνεχιστεί µε τον
ίδιο ρυθµό; Η ευρωπαϊκή ήπειρος θα χάσει 90 εκατοµµύρια κατοίκους. Όσο
αφορά στην Ελλάδα σήµερα, από 11 εκατοµµύρια που είµαστε, θα πέσουµε
κάτω από τα δέκα (9,8 εκατ.).
Η µελέτη αυτή παρουσιάστηκε και στην Ελλάδα το Σεπτέµβρη που µας
πέρασε από την ΠΑ∆ΟΠ (Παρατηρητήριο ∆ιεθνών Οργανισµών και Παγκοσµιοποίησης) και πέρασε µάλλον απαρατήρητη από τα µίντια. Οι αριθµοί αυτοί δεν είναι απλά στατιστικά στοιχεία, αλλά ένα οξύτατο δηµογραφικό πρόβληµα, που περικλείει δύο µεγάλους κινδύνους. Ποιος θα δουλεύει σε µια
χώρα γερόντων και ποιος θα πληρώνει για συντάξεις;
Είναι γνωστό πως οι συνταξιούχοι πληρώνονται από αυτούς που δουλεύουν. Και η λύση που προτείνει ο ΟΗΕ είναι µια άλλη µεταναστευτική πολιτική από αυτήν που εφαρµόζει σήµερα. Για να µπορέσει η Ευρώπη το 2050
να έχει τον ίδιο πληθυσµό που έχει σήµερα, πρέπει να διπλασιάσει την εισροή µεταναστών. Για την Ελλάδα σηµαίνει αυτό πως έχουµε ανάγκη από ένα
εκατοµµύριο µετανάστες ακόµα.
Αντί, λοιπόν, να κάνουµε την Ευρώπη φρούριο, θα έπρεπε να υπήρχε
µια επεξεργασµένη µεταναστευτική πολιτική, που να στοχεύει στο µέλλον,
αρχίζοντας από την άµεση νοµιµοποίηση αυτών που υπάρχουν τώρα. Και
αυτό θα έπρεπε να γίνει συνείδηση σε όλους µας, αρχίζοντας από τα σχολεία. Αν πάρει κάποιος ως δείγµα ενηµέρωσης τη «Βουλή των Εφήβων», που
ζητούσαν να φύγει η πλειονότητα των ξένων εργατών, τότε σηµαίνει πως το
σχολείο δεν κάνει καλά τη δουλειά του και οδηγεί τα παιδιά σε παραλογισµό.
Με µια άλλη ανάγνωση αυτής της άποψης, θα µπορούσε να ήταν και αίτηµα
1

να πάψει να συνταξιοδοτείται ο παππούς και η γιαγιά τους. Όπως και όλοι
αυτοί που έχουν πάνω απ' όλα την Ελλάδα, έχουν ελληνικό DΝΑ, έχουν γνήσιο ελληνικό αίµα και πιστεύουν στην ανωτερότητα της φυλής, δε θα έπρεπε
να ενδιαφερθούν λίγο και για την κοινωνία που ζούµε;
Και µπορεί, σύµφωνα µε αυτή την αντίληψη, ο ξένος να µην µπορεί να
γίνει Έλληνας ποτέ. Είναι γνωστές οι απόψεις πως ο Έλληνας γεννιέται, δε
γίνεται. Αλλά αυτό δεν τους πειράζει, όταν οι ξένοι συντηρούν Έλληνες συνταξιούχους, όταν γίνονται εργάτες στα χωράφια τους ή όταν φροντίζουν
τους γέρους και τους ανήµπορους γονείς ελλείψει κοινωνικής πρόνοιας. Την
Ελλάδα δε χτίζουν και αυτοί οι ξένοι; Και πώς γίνεται αυτοί οι θερµοί πατριώτες να µην έχουν τουλάχιστον ένα ευχαριστώ για όλους αυτούς που µε την
εργασία τους δηµιουργούν πλούτο για την Ελλάδα; Και εδώ έχουµε µια παράνοια που αγγίζει τα όρια της διαστροφής. Και αυτό εκφράζεται µε το σύνθηµα «Έξω οι ξένοι».
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α. Να γίνει περίληψη του κειµένου (100-120 λέξεις)
25 µονάδες
Β1. «Αν πάρει κάποιος ως δείγµα ενηµέρωσης… σε παραλογισµό»: Ποια εφόδια πρέπει να παρέχει το σχολείο στους Έλληνες µαθητές, ώστε ν’ αποδεχθούν την προτεινόµενη από τον Ο.Η.Ε. µεταναστευτική πολιτική;
Να αναπτύξετε τις απόψεις σας σε µία παράγραφο 60-80 λέξεων.
8 µονάδες
Β2. Να συντάξετε µία συστατική επιστολή µε στόχο να βοηθήσετε έναν αλλοδαπό που εργάστηκε στην επιχείρησή σας, ώστε να βρει εργασία στην πόλη
που θα µετακοµίσει (80-100 λέξεις)
7 µονάδες
Β3
α. «Ποιος θα δουλεύει σε µία χώρα γερόντων και ποιος θα πληρώνει
για συντάξεις;».
β. «Την Ελλάδα δε χτίζουν και αυτοί οι ξένοι;».
Να προσδιορίσετε τη λειτουργία µε την οποία χρησιµοποιείται η γλώσσα στα
παραπάνω αποσπάσµατα.
4 µονάδες
Β4. Να δώσετε στο παραπάνω κείµενο έναν τίτλο µε σχόλιο κι έναν χωρίς
σχόλιο.
4 µονάδες
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Β5. Για ποιο λόγο ο συγγραφέας χρησιµοποιεί ερωτήσεις στην τελευταία παράγραφο του κειµένου;
4 µονάδες
Β6. µείωση, δεινά, συµβαίνουν, ζει, ειδήµονες, περικλείει, εισροή, φροντίζουν: Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις.
8 µονάδες

Γ. Αν και στην εποχή µας ο σεβασµός της αξιοπρέπειας και της διαφορετικότητας του ανθρώπου αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση, η κοινωνία µας σηµατοδοτείται από ορισµένα αρνητικά φαινόµενα, όπως η ξενοφοβία, δηλαδή η
εχθρική αντιµετώπιση των ξένων, µεταναστών και προσφύγων.
Υποθέστε ότι γράφετε ένα άρθρο για τη σχολική εφηµερίδα, µε σκοπό
να ευαισθητοποιήσετε τους συµµαθητές σας. Στο άρθρο αυτό να παρουσιάσετε τις επιπτώσεις της ξενοφοβίας τόσο σ’ αυτούς που την υφίστανται όσο
και στις κοινωνίες που τους υποδέχονται και να αναλύσετε τους τρόπους µε
τους οποίους µπορεί να επιτευχθεί η διαφοροποίηση της στάσης των πολιτών απέναντι στους ξένους. Η έκτασή του να µην υπερβαίνει τις 500 λέξεις.
Μονάδες 40
ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!
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