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Κείμενο 1

Προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας

Το κείμενο βρίσκεται στο ενημερωτικό-επιμορφωτικό υλικό με τίτλο «Η Εθνική Στρατηγική για την

Ένταξη»  που  εκπονήθηκε  από  Ομάδα  Εργασίας  που  συγκροτήθηκε  από  τον  Υπουργό

Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον Ιούλιο του 2019.

Η  απασχόληση  αποτελεί  βασικό  στοιχείο  της  διαδικασίας  ένταξης,  καθώς  η  εξεύρεση

εργασίας είναι  θεμελιώδους σημασίας για τη συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική

ζωή  της  χώρας.  Η  διευκόλυνση  της  πρόσβασης  των  μεταναστών/μεταναστριών,  των

αιτούντων/αιτουσών  και  των  δικαιούχων  διεθνούς  προστασίας  στην  αγορά  εργασίας

μπορεί να βελτιώσει την οικονομία της, καθώς θα έχει θετικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα

του  συστήματος  πρόνοιας,  του  συστήματος  ασφάλισης  καθώς  και  του  εργατικού

δυναμικού. 

Ιδιαίτερα  κρίσιμο  στοιχείο  είναι  η  ενίσχυση  της  διασύνδεσης  των  αναγκών  της

αγοράς εργασίας σε επαγγέλματα και δεξιότητες με τις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες

είτε των εργαζομένων που μετακινούνται νόμιμα στη χώρα με σκοπό την εργασία είτε των

αιτούντων και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Με τον τρόπο αυτό, θα είναι δυνατό

να  υπάρξει  μια  ομαλή  μετάβαση  και  ένταξη  των  μεταναστών/μεταναστριών,  των

αιτούντων/αιτουσών και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην αγορά εργασίας, χωρίς

«κραδασμούς» στα θέματα κοινωνικής συνοχής, λόγω ορθής αντιστοίχισης των δεξιοτήτων

των μεταναστευτικών/προσφυγικών πληθυσμών με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4251/2014, μια από τις βασικές

προϋποθέσεις για την ομαλή ένταξη στην αγορά εργασίας των ατόμων που εισέρχονται

νόμιμα στη χώρα είναι η απασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας που δεν καλύπτονται από το

εγχώριο εργατικό δυναμικό,  βάσει  του άρθρου 11 του ίδιου νόμου.  Επίσης,  σε  πολίτες

τρίτων χωρών που εισέρχονται στην χώρα μας μέσω των διαδικασιών που σχετίζονται με το

καθεστώς της διεθνούς προστασίας – ασύλου, παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας,

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 68, 69 και 71 του Ν.4375/2016. Επιπρόσθετα,

σύμφωνα με άρθρο 70 του ίδιου νόμου, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, τα πρόσωπα στα

οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους καθώς και τα μέλη



της οικογένειάς τους, έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα

για ενήλικες που σχετίζονται με την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση με τους

ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους ημεδαπούς/-ές, εφόσον κατέχουν,

την προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις, άδεια διαμονής σε ισχύ. 

Εξίσου  κρίσιμο  στοιχείο  στην  προώθηση  της  συνεισφοράς  των  πολιτών  τρίτων

χωρών  στην  οικονομία  της  χώρας,  που  διαμένουν,  αποτελεί  και  η  στήριξη  της

επιχειρηματικότητας, μέσω πρόσβασης σε προγράμματα παροχής μικροπιστώσεων, καθώς

και η δυνατότητα συμμετοχής σε επιχειρήσεις και προγράμματα στο πλαίσιο της κοινωνικά

αλληλέγγυας οικονομίας. […]

Κείμενο 2

Εικοστός αιώνας

Το απόσπασμα προέρχεται από το μυθιστόρημα της Μέλπως Αξιώτη (1905-1973) «Εικοστός αιώνας»,

το οποίο εκδόθηκε το 1946.

[…] Η ζωή περνούσε, όπως περνούν κουκουβάγιες την άνοιξη, και σχεδόν δεν τους δίνει

προσοχή κανείς. 

Τότε είναι  που ήρθε το περιστατικό.  Ήρθε και δεν είχε όψη μήτε όμορφη, μήτε

κακή. Ήταν σαν το νεογέννητο, που θα δείξει πιο ύστερα τι λογής καρδιά θα ΄χει. 

Πριν μαθευτεί ακόμα τίποτα, ήρθαν κάτι άγνωστοι άνθρωποι και κλείστηκαν με τον

πατέρα  της  Πολυξένης  μέσα  στην  κάμαρα  με  το  κλειδί.  Δεν  άκουσες  να  πηδήσει  ούτε

ψύλλος. 

Το  βράδυ  εκάθισαν  όπως  πάντα  να  φάνε.  Τότε  βλέπουν  στρωμένα  πάνω  στο

τραπέζι  καινούρια,  κοκάλινα  μαχαιροπίρουνα.  Κάποιος  είπε:  «Με  γεια  μας,  είναι  πολύ

ωραίο  το  νέο  σερβίτσιο  μας».  Δεν  το  ‘χε  ξαναδεί  κανείς.  Κανείς  δεν  απάντησε.  Όλοι

τρώγανε βουβοί. Όταν η Μαριγώ μπαινοβγήκε για τελευταία φορά κι εμάζευε, κι ήταν το

τραπέζι άδειο, τότε είπε ο πατέρας πολύ σιγά και μαλακά, σαν να διάβαζε Ευαγγέλιο.

«Σήμερα το πρωί καταστραφήκαμε. Ώστε από σήμερα είμαστε πτωχοί. Έγινε κραχ1

μεγάλο στην Αμερική. Κατρακύλησαν Τράπεζες. Οι συνέταιροι στα βαπόρια μάς έκλεψαν.

Τα  χρήματά  μας  θα  τα  πάρουν  άλλοι.  Γιατί  τα  χρήματα  δεν  εξατμίζονται,  μόνο  που

αλλάζουν  χέρια.  Το  σερβίτσιο  που  είδατε  κοστίζει  όση  ήταν  η  περιουσία  μας.  Μας  το

1 Κραχ: ξαφνική και καταστροφική πτώση της τιμής ενός ή περισσοτέρων οικονομικών στοιχείων. Το

κραχ για το οποίο γίνεται λόγος στο κείμενο συνέβη το 1929.



΄στειλαν για ενθύμιο οι  περισσότεροι γενναιόδωροι από τους λωποδύτες. Δε νομίζω ότι

πρέπει  να  κλειστούν  τα  παραθυρόφυλλά  μας  ή  να  μη  βγαίνετε  έξω,  επειδή  θα

ντρεπόσαστε.  Η ντροπή δεν εμπήκε ακόμα στο σπίτι αυτό, κι ελπίζω ποτέ να μην μπει.

Καθένας  μέσα  εδώ πρέπει  να  είναι  έτοιμος  για  μεγάλες  θυσίες.  Δεν  έχει  τίποτε  άλλο,

νομίζω. Ετελείωσα». 

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1( μονάδες 35 )

1ο υποερώτημα ( μονάδες 10 )

Σε 40-50 περίπου λέξεις να παραθέσεις  τους τρόπους με τους οποίους, σύμφωνα με το

Κείμενο  1,  θα  είναι  δυνατόν  να  υπάρξει  μια  ομαλή  μετάβαση  και  ένταξη  των

μεταναστών/μεταναστριών,  των  αιτούντων/αιτουσών  και  των  δικαιούχων  διεθνούς

προστασίας στην αγορά εργασίας. 

Μονάδες 10

2ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Στην πρώτη παράγραφο του Κειμένου 1 συναντάμε ως τρόπο οργάνωσης την αιτιολόγηση.

Εξήγησε για ποιο λόγο, κατά τη γνώμη σου, επιλέγεται το συγκεκριμένο κειμενικό σχήμα. 

Μονάδες 10

3ο υποερώτημα (μονάδες 15)

Πώς χαρακτηρίζεις το ύφος λόγου που επιλέγουν οι συντάκτες του Κειμένου 1, σοβαρό ή

απλό (μονάδες 6); Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου με αναφορά σε τρεις γλωσσικές

επιλογές (μονάδες 9).

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15)

Να ερμηνεύσεις την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πατέρας, σύμφωνα με

τα νοήματα του Κειμένου 2 (μονάδες 10). Ποιες σκέψεις και συναισθήματα σού γεννά ο



τρόπος  με  τον  οποίο  ανακοινώνει  την  είδηση  σε  όλη  η  οικογένεια  (μονάδες  5);  Να

αναπτύξεις την απάντησή σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων.

Μονάδες 15


