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Μετανάστες - επαίτες

Οι άθλιοι των Πατρών - Εικόνες γροθιά στο στομάχι της επονομαζόμενης «πύλης  της

Ελλάδας στη Δύση»

Αυξάνονται οι μετανάστες και οι επαίτες που ψάχνουν για φαγητό στο σκουπίδια

αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο στις χώρες όπου καταλήγουν: με επιφυλακτικότητα

Με γεωμετρική πρόοδο αυξάνονται καθημερινά, τόσο ο αριθμός των μεταναστών, όσο και ο

αριθμός των εισαγομένων επαιτών στην Πάτρα. Η πόλη που τα παλαιότερα χρόνια οι πολίτες

της βοηθούσαν με τρόφιμα και ό, τι άλλο χρήσιμο τους μετανάστες, εν μέσω οικονομικής κρίσης

αδυνατεί πλέον να σηκώσει και αυτό το βάρος.

Αποτέλεσμα οι εικόνες που βλέπετε, να είναι ένα μικρό

δείγμα του τι συμβαίνει καθημερινά στους κάδους

απορριμμάτων.

Τραγικές φιγούρες ανθρώπων, με αλλοιωμένα από τις

κακουχίες χαρακτηριστικά, αλλοδαποί κάθε είδους,

ψάχνουν τα αποφάγια και τα απορρίμματα, για κάτι που

μπορούν να φάνε.

Εξαθλιωμένοι και πεινασμένοι, περπατούν ανάμεσά μας,

προσθέτοντας θλίψη, στην ήδη καταθλιπτική ελέω

μνημονίου καθημερινότητα ενός λαού, που τώρα προσπαθεί να λύσει το δικό του βιοποριστικό

πρόβλημα.

Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμπληρωθεί αυτή η εικόνα με τη φιγούρα και κάποιων Πατρινών.

The best news, 10/12/2010

Έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. για παράνομους μετανάστες και επαίτες

Έντεκα συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη

Ελέγχους σε χώρους έντονης αγοραστικής κίνησης,

σε κεντρικά σημεία διαφόρων περιοχών της

Θεσσαλονίκης και σε σηματοδότες κεντρικών

οδικών αξόνων, με σκοπό την εξακρίβωση του

νόμιμου της διαμονής αλλοδαπών υπηκόων στη

χώρα μας και τον εντοπισμό ατόμων που επαιτούν,

πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης

Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης (πληρώματα

περιπολικών, δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδων

ΔΙ.ΑΣ. και «Ζ»).

Στο πλαίσιο των αστυνομικών ελέγχων συνελήφθησαν συνολικά 11 αλλοδαποί, οι οποίοι

στερούνταν των απαραιτήτων εγγράφων που να δικαιολογούν τη νόμιμη παραμονή τους στην

Ελληνική επικράτεια.
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Παράλληλα, βεβαιώθηκαν έξι πταισματικές παραβάσεις σε βάρος

ατόμων που επαιτούσαν, από φυγοπονία και φιλοχρηματία, και

επιχειρούσαν με τεχνάσματα να προκαλέσουν τον οίκτο και τη

συμπόνια των διερχόμενων, αποσκοπώντας αποκλειστικά στο

οικονομικό κέρδος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σε βάρος των συλληφθέντων θα εφαρμοστεί το μέτρο της διοικητικής

απέλασης.

Newsbeast, 19/11/2014

Ασκήσεις

1. Μετανάστες,  «εισαγόμενοι επαίτες» και επαίτες είναι κύκλοι που τέμνονται, με

κοινό τόπο.

● Προσέξτε και συζητήστε τον τίτλο του πρώτου δημοσιεύματος (Οι άθλιοι των

Πατρών…).

● Προσέξτε την περιγραφή των προσώπων.

● Σχολιάστε την κατακλείδα-προβληματισμό  του κειμένου.

2. «ατόμων που επαιτούσαν, από φυγοπονία και φιλοχρηματία, και επιχειρούσαν με

τεχνάσματα να προκαλέσουν τον οίκτο και τη συμπόνια των διερχόμενων,

αποσκοπώντας αποκλειστικά στο οικονομικό κέρδος»:

● Να συζητήσετε τους λόγους που οδηγούν, κατά τη γνώμη σας, διάφορες

κατηγορίες ανθρώπων στην επαιτεία, αφού λάβετε υπόψη σας και το

δεύτερο δημοσίευμα (Έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. για παράνομους…).

● Να προσεχθούν οι λέξεις/ φράσεις-ταμπέλες: φυγοπονία, φιλοχρηματία,

αποκλειστικά στο οικονομικό κέρδος: Είναι εύκολο να βρεθούν τα όρια

ανάμεσα σε αυτό που δείχνουν κάποιοι, οι επαίτες στη συγκεκριμένη

περίπτωση, και σε αυτό που πραγματικά είναι;

● Να γράψετε το δικό σας κείμενο για επαίτες που συναντάτε καθημερινά.

Διαλέξτε τον τίτλο που θεωρείτε κατάλληλο και εστιάστε σε χαρακτηριστικά

των ανθρώπων που περιγράφετε. Μπορείτε να αναφερθείτε και σε κάποιο

συγκεκριμένο περιστατικό. Το κείμενό σας μπορεί να πάρει τη μορφή

χρονογραφήματος, βλ. και Έκφραση-Έκθεση Α΄ λυκείου, σ. 280.

3. Να παρατηρήσετε τη φωτογραφία και να τη σχολιάσετε. Πού νομίζετε ότι έγκειται η

δύναμή της;

Θεσσαλονίκη, οδός Τσιμισκή, Φεβρουάριος 2015

Φωτογραφία: Νίκανδρος Σαββίδης
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