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συνέχεια

εργαστηρι 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Φύλλο εργασίας Γ4

ΟΔΗΓΙΕΣ

Στη συνέχεια, σας δίνεται ένα κείμενο που αναφέρεται στο φαινόμενο της παιδικής εργασίας. Αφού το 
διαβάσετε:

1. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις που σας δίνονται. Μπορείτε, αν το επιθυμείτε, να χωριστείτε σε δύο 
υποομάδες και να μοιράσετε μεταξύ σας τις ερωτήσεις στις οποίες θα απαντήσει η κάθε υποομάδα. 

2. Να γράψετε ένα πολύ σύντομο κείμενο, το οποίο θα περιλαμβάνει λίγες πληροφορίες για την ιστορία του 
παιδιού και, συνοπτικά, τις απαντήσεις που δώσατε στις ερωτήσεις. Το κείμενο θα αρχίζει έτσι: «Η ομάδα 
μας ασχολήθηκε με την περίπτωση του… η ιστορία του οποίου έχει ως εξής…», και θα ακολουθούν οι 
απαντήσεις στις ερωτήσεις.

3. Να ορίσετε μεταξύ σας 1 άτομο για την παρουσίαση του τελικού κειμένου σας. Σε τυχόν ερωτήσεις των 
άλλων ομάδων μετά την παρουσίασή σας, να είστε έτοιμοι να απαντήσετε όλοι.

4. Ο χρόνος που έχετε στη διάθεσή σας είναι έως το τέλος της διδακτικής ώρας.

ΚΕΙΜΕΝΟ

(Αθήνα, σήμερα)

Μεγάλη Παρασκευή βράδυ. Σε μια άκρη της πλατείας που απλώνεται ολόγυρα σε κάποια από τις κεντρικές 
εκκλησίες της Αθήνας, ένα πιτσιρίκι, μια μπουκίτσα άνθρωπος, έχει στήσει το υπαίθριο «μαγαζί» του. 
Πουλάει κεράκια […].

Γελάς, ή δεν γελάς καν, και περνάς. Αν το φέρει όμως η περίσταση και σταθείς, τότε ξεκρίνεις λίγο λίγο 
άλλα πράγματα. Ξεκρίνεις πρώτα πρώτα την περίεργη συνομοταξία έμβιων όντων, όπου ανήκει το παιδί 
με τα κεράκια. Δεν είναι το κανονικό παιδί, τ’ αγοράκι των εφτά χρονών […]. Είναι ένα πλασματάκι μ’ 
ελαττωματική διάπλαση, ρουφηγμένο από μέσα, στερημένο, ολοφάνερα λειψό στο ζύγι. Ένα κεφαλάκι 
χωμένο σαν περίτρομο ανάμεσα στους στενούς ώμους, δύο ποδαράκια λειωμένα, σκελετωμένα, μια 
ματιά υποταγμένη, άφεγγη, δειλιασμένη, που θέλει όμως να ζήσει, να μη σβήσει και πεταρίζει γύρω 
ανήσυχη […].

Στον αέρα χαμοπετούσε η Μεγάλη Παρασκευή, τ’ αρώματα της κρυφής άνοιξης, το πάθος του Λυτρωτή. 
Οι άνθρωποι ένιωθαν μια αόριστη διάθεση αγαθοεργίας. Την ανάγκη να δειχτούν καλύτεροι, να γίνουν 
καλύτεροι […]. Τέτοια και η διάθεση των περαστικών που στάθηκαν γύρω στο αδικημένο παιδάκι, το 
συμπόνεσαν, το μικροσυνέτρεξαν. Και σκόρπισαν. Στα μάτια τους, καθώς έφευγαν, το έβλεπες πως κιόλας 
είχαν αρχίσει να ξεχνάνε. Ο νους τους γύριζε αλλού […].

(Αποσπάσματα από το διήγημα του Άγγελου Τερζάκη, «Το παιδί με τα κεράκια». Παρατίθεται στο: Καλαβρουζιώτου Δ., Εκθέσεις Β́  

Γυμνασίου, εκδ. Σαββάλας)
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Σε ποια χρονική περίοδο αναφέρονται οι πληροφορίες αυτές;

2. Ποια είναι η ηλικία του παιδιού που εργάζεται;

3. Ποια είναι η εθνικότητά του;

4. Ποιες είναι οι συνθήκες και οι ώρες εργασίας του (αν προκύπτουν);

5. Ποια ακριβώς είναι η εργασία του;

6. Για ποιους λόγους αναγκάζεται να εργαστεί; Τι υποθέτετε;

7. Ποιες συνέπειες έχει η εργασία του για το ίδιο το παιδί; Ποια δικαιώματα στερείται;


