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Κείμενο μη λογοτεχνικό: 

 

Εισαγωγικό σημείωμα Ο Πολύβιος Ν. Πρόδρομος είναι εκπαιδευτικός με αντικείμενο 

διδασκαλίας τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Λογοτεχνία. Παράλληλα με το διδακτικό 

του έργο, αρθρογραφεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Τα ενδιαφέροντά του, μεταξύ 

άλλων, στρέφονται γύρω από θέματα που αφορούν τους νέους και την εκπαίδευση. 

Παιδιά-εργάτες 

   Η καθημερινή εικόνα στους δρόμους των μεγαλουπόλεων με τα δεκάδες παιδιά να 

εργάζονται ατελείωτες ώρες και παράλληλα σε απάνθρωπες συνθήκες, που ούτε οι 

μεγάλοι θα άντεχαν, αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα πως η εποχή μας άδικα διεκδικεί 

τον τίτλο «πολιτισμένη». Η ανεμελιά, το παιχνίδι, τα ξέγνοιαστα μαθητικά χρόνια, οι 

παιδικές φιλίες, η θαλπωρή, το χάδι, το γέλιο, τα φιλιά είναι άγνωστα για παιδιά που 

αναγκάστηκαν να ενταχθούν –από την τρυφερή τους κιόλας ηλικία– στον χώρο της 

εργασίας και της παραγωγής. Σε έναν χώρο που τους δείχνει το πιο σκληρό του 

πρόσωπο κλέβοντας την παιδικότητά τους και στερώντας τους το δικαίωμα να 

ονειρευτούν μια καλύτερη ζωή. 

   Τα παιδιά, εργαζόμενα σε άθλιο εργασιακό περιβάλλον και υπό απάνθρωπες 

συνθήκες, ουσιαστικά κακοποιούνται. Φοβισμένα παιδιά, υπάκουα, υποτακτικά στις 

επιθυμίες των εργοδοτών τους. Παιδιά που ωριμάζουν πρόωρα και με τρόπο σκληρό, 

παιδιά που ξέχασαν πώς είναι να χαμογελούν, παιδιά των οποίων το μέλλον 

διαγράφεται ζοφερό και αβέβαιο. Προ καλούνται σε αυτά ψυχικά και σωματικά 

τραύματα, τα οποία μεταφέρουν σε όλη τους τη ζωή, γεγονός που θα τα εμποδίσει όχι 

μόνο να ολοκληρωθούν σωματικά και ψυχικά, αλλά και να ενταχθούν στην κοινωνία 

–αν προλάβουν– μεγαλώνοντας. 

   Και όσοι αφελώς πιστεύουν πως τα φαινόμενα της παιδικής εργασίας-

εκμετάλλευσης παρατηρούνται μόνο στις υποανάπτυκτες χώρες απλά εθελοτυφλούν 

για να αποποιηθούν τις ευθύνες τους. Η πραγματικότητα έρχεται να καταρρίψει τον 

μύθο πως η παιδική εργασία είναι «προνόμιο» μόνο των φτωχών κρατών. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει η Claire Brisset στη Le Monde Diplomatique, «η έλλειψη 

κανονισμών και οι ισχυροί μηχανισμοί διάβρωσης του δικαστικού και πολιτισμικού 

συστήματος προστασίας των παιδιών βρίσκονται σε πλήρη δράση και εξηγούν την 
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ισχυρή επιδείνωση της κατάστασης τα τελευταία 20 χρόνια». Συνεπώς η λέξη 

«ευημερία» είναι ατυχής και άνευ ουσίας, αφού δεν εμπεριέχει την προάσπιση των 

δικαιωμάτων των παιδιών. 

   Το πρόβλημα είναι πολιτικό, κοινωνικό και ηθικό, όπως άλλωστε και κάθε κρίση, 

όπως άλλωστε και κάθε πρόβλημα. Η εργασιακή, και όχι μόνο, εκμετάλλευση των 

ανηλίκων έχει δημιουργήσει μια σύγχρονη μορφή δουλείας. Ένα έγκλημα που ακούει 

στο όνομα Trafficking και είναι γνήσιο τέκνο μιας ιδεολογίας που διαχωρίζει το 

ανθρώπινο είδος σε ανώτερους και κατώτερους, επιτρέποντας να ευδοκιμεί ένα 

ολόκληρο σύστημα παραοικονομίας στις πλάτες των ανηλίκων. Τα στοιχεία όμως για 

την παιδική εργασία και εκμετάλλευση, όποια μορφή κι αν παίρνει αυτή, φαίνεται να 

αγνοούνται ή να αποσιωπούνται από την κρατική εξουσία, «επιτρέποντας» με τον 

τρόπο αυτό τη διαιώνιση της παιδικής εκμετάλλευσης. 

   Η εξαθλιωμένη εικόνα των παιδιών-εργατών πιστοποιεί πως τα δικαιώματα του 

παιδιού (ασφάλεια, εκπαίδευση και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης) συνθλίβονται 

με την ίδια ευκολία που συνθλίβονται τα δάχτυλά τους στις βαριές εργασίες. Με την 

ίδια ευκολία που συνθλίβεται η ψυχή τους από την ανάγκη τους για επιβίωση. Η 

παιδική εργασία-εκμετάλλευση δεν είναι σύγχρονο φαινόμενο, αλλά αναντίρρητα 

έχει γιγαντωθεί λόγω κρίσης και για τον λόγο αυτό οφείλουμε να το προσεγγίσουμε 

με υπευθυνότητα. 

   Κι αν καμιά φορά σκύβουμε το κεφάλι περνώντας μπροστά από παιδιά εργάτες–

δούλους, είναι από ντροπή και γιατί ξέρουμε πως είναι αλήθεια αυτό που η Γαλάτεια 

Καζαντζάκη έγραψε: 

 «από την κόλασή μου σου φωνάζω, εικόνα σου είμαι  

κοινωνία και σου μοιάζω». 

Δρ. Πολύβιος Ν. Πρόδρομος (διασκευή) 

1η Δραστηριότητα 

i) Να πυκνώσετε τις δυο πρώτες παραγράφους του κειμένου Ι αποδίδοντας το 

περιεχόμενο της σε 60-70 λέξεις. 

(Μονάδες 10) 

ii) Σε καθεμία από τις προτάσεις που ακολουθούν να δώσετε τον χαρακτηρισμό 

«ΣΩΣΤΟ» ή «ΛΑΘΟΣ», ανάλογα με το εάν αποδίδουν το νόημα του κειμένου σωστά 

ή όχι. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με συγκεκριμένη αναφορά στο κείμενο.  

α) Το μέλλον των παιδιών-εργατών είναι επισφαλές. 

 β) Τα παιδιά-εργάτες, μετά την εργασία τους, ζουν μια ζωή όπως τα υπόλοιπα παιδιά 

που δεν εργάζονται.  

γ) Η παιδική εργασία παρατηρείται μόνο στις υποανάπτυκτες χώρες.  

δ) Η παιδική εργασία δεν παραβιάζει τα δικαιώματα των παιδιών.  

(Μονάδες 8) 



2η Δραστηριότητα  

i) Βρείτε δυο σημεία στίξης του κειμένου Ι (εκτός από τελείες και κόμματα) και 

σχολιάστε τη χρήση τους. 

(Μονάδες 5) 

ii) «Η ανεμελιά … και της παραγωγής» ποιο σχήμα λόγου παρατηρείται εδώ και τι 

επιτυγχάνει ο συγγραφέας με τη χρήση του; 

(Μονάδες 4) 

iii) Να δικαιολογήσετε τη χρήση του α΄ πληθυντικού ρηματικού προσώπου από τον 

συγγραφέα στην τελευταία παράγραφο. 

(Μονάδες 3) 

3η Δραστηριότητα 

Ως νέος/α με ευαισθησίες αποφασίζετε να γράψετε ένα άρθρο (200- 250 λέξεων) 

στην εφημερίδα του σχολείου σας, παρουσιάζοντας τις συνέπειες της παιδικής 

εργασίας τόσο για τα παιδιά όσο και για την κοινωνία. 

(Μονάδες 20) 

Κείμενο λογοτεχνικό: 

Το κορίτσι με τα σπίρτα  

 

Παραμονή Πρωτοχρονιάς. Απόψε μες στο χιόνι 

σπίρτα στο δρόμο εσύ πουλάς, αχ κι είσαι τόσο μόνη. 

«Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα, 

κι αν περισσεύει μια δραχμή, σκεφτείτε με και μένα.» 

 

Μα ποιος να σταθεί να κοιτάξει, τα σπίρτα σου ποιος να σκεφτεί; 

Νυχτώνει σε λίγο, νυχτώνει, διαβάτες περνούν βιαστικοί. 

 

Ένα σπιρτάκι άναψε μες στ’ άσπρα δάχτυλα της, 

πορτοκαλένιο άστραψε το χιόνι ολόγυρα της. 

Και ξάφνου, μπρος στα πόδια της, μια σόμπα ασημένια 

είδε να καίει μια φωτιά ζεστή μαλαματένια, 

και το ποτάμι το βαθύ που ήταν παγωμένο, 

έλαμψε σαν παράθυρο τη νύχτα φωτισμένο. 

 

Και μες στο βυθό εκεί κάτω, νεράιδες αρχίσαν χορό, 

μα σβήνει το σπίρτο και πέφτει σιωπή και σκοτάδι λευκό. 

 

Ανάβει ολόκληρο κουτί κι ακούστηκε κιθάρα, 

κι έσταζε φως του γεφυριού η πέτρινη καμάρα. 

Και ήρθε μέσα από το φως, όπως στα όνειρα της, 

η μάνα της με τα φιλιά και τη ζεστή αγκαλιά της. 



 

Μανούλα κι εσύ, μη μ’ αφήσεις μονάχη τη νύχτα αυτή, 

κρυώνω, φοβάμαι εδώ πέρα. Αχ, πάρε με τώρα μαζί. 

 

Παραμονή, Πρωτοχρονιά. Τώρα ποιος τη θυμάται; 

Αχ, δε τη σκέφτηκε κανείς, μοιάζει σαν να κοιμάται. 

Τραγούδι Χάρης & Πάνος Κατσιμίχας (ελαφρώς διασκευασμένο)  

1η Δραστηριότητα  

Ποιο θεωρείτε πως είναι το βασικό θέμα του ποιήματος; Και τι συμβαίνει όταν το 

κορίτσι ανάβει σπίρτα;  

(Μονάδες 15) 

2η Δραστηριότητα  

i) «Μα ποιος να σταθεί να κοιτάξει, τα σπίρτα σου ποιος να σκεφτεί; » πώς 

λειτουργεί εδώ η ερώτηση; Τι προσφέρει στο κείμενο η χρήση της;  

(Μονάδες 10) 

ii)Να βρείτε ένα σχήμα λόγου και να το αναλύσετε ως προς την σημασία και το 

νόημα του. (Πώς αναλύεται και πώς εμπλουτίζει το κείμενο;) 

(Μονάδες 5) 

 

3η Δραστηριότητα 

Σύμφωνα και με τα όσα διαβάσατε από το τραγούδι μπορείτε να σκεφτείτε πως το 

βασικό του θέμα μπορεί να σχετίζεται με την ζωή; Ποιες καταστάσεις σπρώχνουν σε 

αυτές τις ενέργειες που δείχνει το ποίημα ένα παιδί; Πιστεύετε υπάρχει τρόπος να 

σταματήσει το φαινόμενο αυτό και αν ναι πως; Αναπτύξτε τις απόψεις σας σε ένα 

κείμενο 200 λέξεων περίπου. 

(Μονάδες 20) 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

1. ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΗΚΕ. 
2. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. (2,5 ώρες) 
3. ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΤΕ ΤΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΤΟ E – MAIL 
ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ 
ΔΟΘΗΚΑΝ.(ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «CAM SCANNER») 

 

E-MAIL: 

giannopoyloyp@gmail.com : ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


