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Α. Κείμενο
Η ελπίδα και το μέλλον της ανθρωπότητας, τα παιδιά μας, είναι θύματα
απάνθρωπης εκμετάλλευσης. Οι διαπιστώσεις έγιναν από τη Διεθνή Οργάνωση
Εργασίας. Οι ανήλικοι εργάτες ξεπερνούν τα 250 εκατομμύρια σε ολόκληρο τον
κόσμο. Από αυτούς το 60% (δηλαδή 150.000 ανήλικοι εργάτες) αναλογεί στις χώρες
της Ασίας, το 30% στην Αφρική και το 10% στον υπόλοιπο κόσμο, στον οποίο
συμπεριλαμβανονται και οι αναπτυγμένες χώρες του Βορρά! Ογδόντα εκατομμύρια
παιδιά εργάζονται σε ορυχεία, στους αγρούς, αναλαμβάνουν βαριά και ανθυγιεινά
καθήκοντα σε εργοστάσια, έρχονται σε επαφή με επικίνδυνες χημικές ουσίες, ή
απασχολούνται στη θάλασσα, στις πιο βαριές αλιευτικές εργασίες.
Κανένας δε φαίνεται να ενδιαφέρεται για την υγεία και την ανάπτυξη των
παιδιών- σκλάβων. Σε πολλές χώρες της Ασίας, από το Πακιστάν ως την Ινδία και το
Μπαγκλαντές, το παιδί είναι το αντίτιμο για την εξόφληση των πατρικών χρεών.
Όποιος δεν μπορεί να εξοφλήσει ένα δάνειο, δίνει το παιδί του σκλάβο και στη
συνέχεια χάνει τα ίχνη του ...
Τα παιδιά-σκλάβοι δουλεύουν πλήρες ωράριο σαν τους μεγάλους και ακόμη
περισσότερο: από τα χαράματα ως το δειλινό στη δουλειά, όπως γινόταν στην
Αγγλία την εποχή της πρώτης βιομηχανικής επανάστασης. Συχνά τα παιδιάεργάτες τα δένουν στο πόστο τους, για να μη το σκάσουν. Όσο για το μισθό, τα
παιδιά παίρνουν τα δύο τρίτα του ημερομισθίου των μεγάλων. Στις περισσότερες
χώρες της Ασίας το μεροκάματο δεν ξεπερνάει τα δύο δολάρια.
Τις προάλλες οι «Τάιμς της Νέας Υόρκης» προκάλεσαν αίσθηση με ένα
αποκαλυπτικό δημοσίευμα, σχετικό με τα μεροκάματα που παίρνουν οι Βιετναμέζες,
οι οποίες ράβουν παπούτσια: δύο δολάρια όλα κι όλα, που μόλις φτάνουν για ένα
πιάτο στεγνό ρύζι.
Από τον ημερήσιο Τύπο, 1998

Β. Ερωτήσεις
1. Ο συντάκτης του κειμένου προσπαθεί να μας πείσει για την απάνθρωπη
εκμετάλλευση υφίστανται εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο. Με ποιους τρόπους το
πετυχαίνει αυτό;
(μον. 5)
2. Με ποιο τρόπο αναπτύσσεται η πρώτη παράγραφος του κειμένου;
(μον. 2)
3. βαριά, πλήρες, περισσότερες: να δοθούν και οι τρεις βαθμοί των παραπάνω
επιθέτων.
(μον. 3)
4. (απάνθρωπης, διαπιστώσεις, αναλαμβάνουν, ανθυγιεινά, βιομηχανικής). Να
βρείτε τα συνθετικά των λέξεων και να αναφέρετε τι μέρος του λόγου είναι οι
σύνθετες λέξεις.

Γ. Παραγωγή λόγου
Τα παιδιά που αναγκάζονται να εργάζονται από τόσο μικρή ηλικία, στερούνται το
αναφαίρετο δικαίωμα της μόρφωσης. Να γράψετε σε μια παράγραφο τις συνέπειες
που έχει το γεγονός αυτό στη ζωή τους.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!

