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συνέχεια

εργαστηρι 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Φύλλο εργασίας Γ9 (Α΄ - Γ΄ Γυμνασίου) 

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. 

2. Να γράψετε ένα πολύ σύντομο κείμενο, το οποίο θα περιλαμβάνει λίγες πληροφορίες για τις ιστορίες των 
παιδιών και, συνοπτικά, τις απαντήσεις που δώσατε στις ερωτήσεις. Το κείμενο θα αρχίζει έτσι: «Η ομάδα 
μας ασχολήθηκε με τις περιπτώσεις των… η ιστορία των οποίων 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. Πριν την παρουσίασή σας να τοποθετήσετε την πινέζα σας στο χάρτη.

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

ΚΕΙΜΕΝΟ

(Αφγανιστάν, σήμερα)

… Είδαν μερικά αγοράκια που έπαιζαν ποδόσφαιρο με μια παράξενη μπάλα. Ήταν μισοξεφούσκωτη και 
δεν πήγαινε πολύ μακριά όταν την κλωτσούσαν.

«Πού μπορούμε να βρούμε λίγο νερό», τα ρώτησε ο Ασίφ.

«Υπάρχει ένα τεϊοπωλείο παρακάτω», είπε ένα από τα αγόρια. «Θα παίξετε μαζί μας;»

«Διψάω», είπε ο Ασίφ. «Ίσως αργότερα».

Τα αγόρια συνέχισαν το παιχνίδι τους. Η Παρβάνα και ο Ασίφ προχώρησαν λίγο και έφτασαν στο 
τεϊοπωλείο.

«Δεν έχουμε λεφτά», είπε η Παρβάνα. «Θα πρέπει να ζητιανέψουμε».

«Εγώ δεν ζητιανεύω», δήλωσε ο Ασίφ. «Μπορώ να δουλέψω».

Η Παρβάνα αναστέναξε. Ήταν τόσο κουρασμένη, που δεν μπορούσε να δουλέψει. Η ζητιανιά θα ήταν πιο 
εύκολη.

Το τεϊοπωλείο ήταν μια μικρή καλύβα από λάσπη με λιγοστά τραπεζάκια. Τρεις άντρες κάθονταν σιωπηλοί 
μέσα. Μια μεγάλη τσαγιέρα βρισκόταν σε μια άκρη του δωματίου.

Η Σόζια δούλευε σε τεϊοπωλείο πίσω στην Καμπούλ, τρέχοντας σε όλη την αγορά με δίσκους γεμάτους 
φλυτζάνια τσάι που παράγγελναν έμποροι στα μαγαζάκια τους. Μα σε τούτο το χωριό δεν φαίνονταν να 
χρειάζονται τέτοιο βοηθό.

«Ψάχνουμε δουλειά», είπε ο Ασίφ.

Ένας από τους άντρες σάλεψε στην καρέκλα του.

«Δεν υπάρχει δουλειά εδώ, αγόρι. Νομίζεις ότι θα καθόμασταν έτσι αν υπήρχε δουλειά;»
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«Θα κάνουμε ό, τι να ’ναι», είπε η Παρβάνα, «και δε θέλουμε λεφτά. Δώστε μας μονάχα κάτι για να φάμε 
και να πιούμε».

Ο άντρας ήπιε μια γουλιά τσάι κι άργησε να απαντήσει, λες κι η Παρβάνα και ο Ασίφ ήταν καλοθρεμμένα 
παιδιά που ζητούσαν να δουλέψουν για γούστο.

«Δεν μπορείτε να δουλέψετε», είπε τέλος κοιτάζοντας τον Ασίφ.

«Ο αδελφός μου θα προσέχει το μωρό», είπε γρήγορα η Παρβάνα. «Εγώ μπορώ να δουλέψω για δύο».

«Πώς σε λένε;», ρώτησε ο άντρας.

«Κασίμ», απάντησε η Παρβάνα, λέγοντάς του το αγορίστικό της όνομα.

«Το κοτέτσι μου χρειάζεται καθάρισμα», της είπε. «Αν κάνεις καλή δουλειά, θα σου δώσω λίγο φαγητό, 
ύστερα όμως θα πάρετε δρόμο. Έχω μόνο ένα κοτέτσι και δεν πρόκειται να δώσω τζάμπα το φαΐ».

Το κοτέτσι βρισκόταν στο πίσω μέρος της μικρής αυλής. Ήταν βρωμερό.

«Υπάρχει νερό εκεί αν θες να πιείς», είπε ο άντρας δείχνοντας ένα βαρέλι με βρόχινο νερό. «Αφού το 
νερό κάνει για τις κότες, τότε κάνει και για σένα. Θα σου δώσω φαΐ άμα τελειώσεις τη δουλειά».

 ................................................................................................................................................................................

«Ορίστε το φαΐ σου», είπε ο άντρας φέρνοντας ένα μικρό κύπελλο ρύζι στην αυλή.

«Είμαστε τρεις», είπε η Παρβάνα.

«Ένας μόνο από τους τρεις εργάστηκε. Σου φαίνομαι πλούσιος;»

«Είσαι πιο πλούσιος από μας», είπε η Παρβάνα. «Εμείς είμαστε παιδιά».

«Αν βοηθήσω όλα τα πεινασμένα παιδιά στο Αφγανιστάν, θα γίνω στο άψε σβήσε τόσο φτωχός όσο είστε 
κι εσείς. Αν δε θες το ρύζι το παίρνω πίσω»…

Τα παιδιά μοιράστηκαν το λιγοστό ρύζι τρώγοντας σιωπηλά. Δεν τους πήρε πολλή ώρα να αδειάσουν το 
κύπελλο. Ύστερα η Παρβάνα γέμισε τα μπουκάλια τους με νερό κι ο Ασίφ ξέπλυνε λίγες πάνες για τον Χασάν.

«Οι μεγάλοι δε θα έπρεπε να γυρίζουν έτσι την πλάτη τους στα παιδιά», είπε θυμωμένα, στύβοντας το 
νερό από τις πάνες…

(Η Παρβάνα) αναρωτήθηκε μια στιγμή τι είδους πλάσμα είχε καταντήσει. Μετά έδιωξε την απορία.

Δεν τον δημιούργησα εγώ αυτό τον κόσμο, είπε στον εαυτό της. Εγώ απλώς πρέπει να ζήσω μέσα στον 
κόσμο αυτό…

(Αποσπάσματα από το βιβλίο της Ντέμπορα Ελλις, Το ταξίδι της Παρβάνα, εκδ. Πατάκη) 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Πότε διαδραματίζεται η ιστορία των παιδιών; 

2. Σε ποια χώρα;

3. Ποια είναι η ηλικία τους; (αν δεν προκύπτει από το κείμενο γράψτε την ηλικία στην οποία πιστεύετε εσείς 
ότι είναι)

4. Σε ποιες δουλειές εργάζονται;

5. Για ποιους λόγους εργάζονται;

6. Ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας τους;

7. Ποια είναι η αμοιβή τους; (αν υπάρχει)

8. Ποια δικαιώματα πιστεύετε ότι στερούνται;


