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Καθηγητέσ:  Ομάδα Φιλολόγων Φροντιςτηρίων Φάςμα 

Ονοματεπώνυμο: 
 
 

Κείμενο Ι: Ταςούλα Καραΰςκάκη, «Ο μεγάλοσ πόλεμοσ των μικρών 
πλαςμάτων» 

Η Ταςοϑλα Καραώςκϊκη εύναι δημοςιογρϊφοσ ςτην εφημερύδα Καθημερινό και μεταφρϊςτρια. Έχει 
πλοϑςιο ςυγγραφικϐ ϋργο. 

 
     Για τα παιδιϊ ο πϐλεμοσ δεν ϋχει ερεβώδη1 πολιτικϊ παύγνια και ανταγωνιςμοϑσ ανϊμεςα 
ςε δϑο πλευρϋσ. Εύναι απλϊ ϋνασ εφιϊλτησ ϊκρασ ανϊγκησ, ορφϊνιασ, ξεριζωμοϑ, αγριοτότων, 
πϐνου, αύματοσ, θανϊτου. Για τα εκατοντϊδεσ βρϋφη και νόπια ςτο προϊςτιο Γκοϑτα τησ 
Δαμαςκοϑ που ξαφνικϊ ϋπαψαν να αναπνϋουν μϋςα ςτα ςπύτια τουσ, μετϊ την επύθεςη –
ϊγνωςτο απϐ ποιον– με νευροπαραλυτικϊ αϋρια ό τα 15.000 παιδιϊ ανϊμεςα ςτα 100.000 και 
πλϋον θϑματα ςτουσ 16 φονικοϑσ μόνεσ του εμφυλύου ςτη Συρύα, δεν υπϊρχουν αύτια και 
αφορμϋσ του πολϋμου και εκεύ που βρύςκονται, ϋχει πϊψει πλϋον να τα αφορϊ. Δεν 
ενδιαφϋρονται πια γι’ αυτοϑσ που ζουν τη φρύκη τησ πραγματικϐτητασ κι αυτοϑσ που 
ειςπρϊττουν την ωμϐτητα ανωδϑνωσ απϐ τισ τηλεορϊςεισ τουσ, τουσ καθεςτωτικοϑσ, τουσ 
αντικαθεςτωτικοϑσ, τουσ ζωςμϋνουσ με εκρηκτικϊ –και την απϐλυτη ιςχϑ πϊνω ςτη ζωό και 
τον θϊνατο– «μϊρτυρεσ», τουσ ςτρατηγοϑσ, τουσ μιςθοφϐρουσ, τουσ βιαςτϋσ, τουσ 
μαυραγορύτεσ, τουσ μεςϊζοντεσ των ιδεών και των πρϊξεων. Έχουν ςτεριώςει ςε μια γαλόνη 
ϊγνωςτη, αςϊλευτη. 
     «Παιδιϊ και ϋφηβοι ϋχουν εκτελεςτεύ με ςυνοπτικϋσ διαδικαςύεσ, ϋχουν κρατηθεύ 
παρανϐμωσ, ϋχουν κακοποιηθεύ ςεξουαλικϊ (το 76% των θυμϊτων ςεξουαλικόσ βύασ εύναι 
κϊτω των 17 ετών), ϋχουν χρηςιμοποιηθεύ ςε μϊχεσ, ϋχουν απαχθεύ και βαςανιςτεύ, ϋχουν 
χρηςιμοποιηθεύ ωσ ανθρώπινη αςπύδα (μαχητϋσ ϋδεςαν παιδιϊ πϊνω ςε τεθωρακιςμϋνα για 
να μη δεχθοϑν πυρϊ), δεν ϋχουν πρϐςβαςη ςε ανθρωπιςτικό βοόθεια και ϋχουν γύνει, 
ηθελημϋνα, ςτϐχοι ςε βύαιεσ επιθϋςεισ», ϋγραφε η ϋκθεςη τησ βρετανικόσ οργϊνωςησ War 
Child «Συρύα: Ένασ πϐλεμοσ κατϊ τησ Παιδικόσ Ηλικύασ». Η οργϊνωςη καταγγϋλλει την 
«ϋλλειψη ενϐτητασ ςε διεθνϋσ επύπεδο» παρϊ τισ ϋγγραφεσ ςχετικϋσ δεςμεϑςεισ κρατών. 
     Ο πϐλεμοσ εύναι «αιμοδιψόσ». Ο αντύπαλοσ, ακϐμη κι αν ο εχθρϐσ του εύναι αύμα απϐ το αύμα 
του, θα επινοόςει κϊτι πιο φρικιαςτικϐ, πιο βύαιο απϐ αυτϐ που υπϋςτη, θα επιβϊλει μια 
περιςςϐτερο τερατώδη αντεκδύκηςη, ςτο ϐνομα τησ ειρόνησ. Και θα βαφτύςει την ωμϐτητα 
απϐδοςη δικαιοςϑνησ, ηρωιςμϐ, αποκατϊςταςη τησ τϊξησ, και τον αντιμαχϐμενο, ραδιοϑργο 
ςυνωμϐτη, προδϐτη… Επαύςχυντεσ πρϊξεισ θα εξηρωιςτοϑν, θα εξαγιαςτοϑν, θα αποθεωθοϑν. 
     Όμωσ τα παιδιϊ δεν μποροϑν να ςυλλϊβουν ϐτι η δύψα για κυριαρχύα και η ανθρώπινη 
απληςτύα εύναι οι αιτύεσ για τουσ ποταμοϑσ αύματοσ, για τισ χιλιϊδεσ των πτωμϊτων που 
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ςτρώνουν τη γη τουσ, για την απϐγνωςη, την πεύνα, τη ςτϋρηςη, τον τρϐμο που κϊνουν τον 
φιλόςυχο, μακελϊρη. 
     Δεν γνωρύζουν ακϐμη ϐτι ϐταν ο ϊνθρωποσ προβϊλλει πϊνω ςε μια ιδϋα τη φλϐγα του δικοϑ 
του απολϑτου, γεννιοϑνται εγκλόματα, ϐτι ϐταν μετατρϋπει τη ιδεολογύα του ςε «θεϐ» και 
εξαναγκϊςει τουσ ϊλλουσ να τον αγαπόςουν, οι ςυνϋπειεσ εύναι ανυπολϐγιςτεσ. Ότι ϐταν 
κϊποιοσ αρνεύται τον εναλλϊξιμο χαρακτόρα των ιδεών, το αύμα ρϋει. Ότι η αρχό του κακοϑ 
ϋγκειται ςτη μεγαλομανύα τησ φυλόσ μασ, που δύνει τα πϊντα για την αναζότηςη μιασ 
«αλόθειασ» ώςπου να ςυντριβεύ υπϐ το βϊροσ των ακροτότων τησ. Ότι ο φανατιςμϐσ, η πιο 
αδιϊφθορη απϐ ϐλεσ τισ ανθρώπινεσ εκδηλώςεισ του πνεϑματοσ –αν κϊποιοσ ςκοτώνει για μια 
ιδϋα μπορεύ κϊλλιςτα να ςκοτωθεύ γι’ αυτόν–, ςτην αρχό εξϊπτει και ςτη ςυνϋχεια υποτϊςςει 
και εξοντώνει τισ ψυχϋσ. 
     Ωςτϐςο, τα παιδιϊ βλϋπουν ξεκϊθαρα ςτο πρϐςωπο του φιλοπϐλεμου ςωτόρα –ϋνθερμοι 
ςωτόρεσ υπϊρχουν και ςτισ δυο φλογιςμϋνεσ πλευρϋσ– το αρπακτικϐ ζώο που τουσ ςτερεύ τον 
γονιϐ, τον αδελφϐ, τον φύλο, το ςπύτι, το φαϏ, την αςφϊλεια, το ϐνειρο. 
     Οι μεγϊλοι κϊνουν πωσ δεν βλϋπουν. 

Ταςοϑλα  Καραώςκϊκη 
1ερεβώδη: ςκοτεινϊ 

 

 
Κείμενο ΙΙ: Πολύβιοσ Πρόδρομοσ, «Παιδιά - εργάτεσ» 

 Ο Πολϑβιοσ Ν. Πρϐδρομοσ εύναι εκπαιδευτικϐσ με αντικεύμενο διδαςκαλύασ τη Νεοελληνικό Γλώςςα 
και τη Λογοτεχνύα. Παρϊλληλα με το διδακτικϐ του ϋργο, αρθρογραφεύ ςτον ϋντυπο και ηλεκτρονικϐ 
τϑπο. Τα ενδιαφϋροντϊ του, μεταξϑ ϊλλων, ςτρϋφονται γϑρω απϐ θϋματα που αφοροϑν τουσ νϋουσ και 
την εκπαύδευςη. 

 
     Η καθημερινό εικϐνα ςτουσ δρϐμουσ των μεγαλουπϐλεων με τα δεκϊδεσ παιδιϊ να 
εργϊζονται ατελεύωτεσ  ώρεσ και παρϊλληλα ςε απϊνθρωπεσ ςυνθόκεσ, που οϑτε οι μεγϊλοι 
θα ϊντεχαν, αποτελεύ αδιϊψευςτο μϊρτυρα πωσ η εποχό μασ ϊδικα διεκδικεύ τον τύτλο 
«πολιτιςμϋνη». Η ανεμελιϊ, το παιχνύδι, τα ξϋγνοιαςτα μαθητικϊ χρϐνια, οι παιδικϋσ φιλύεσ, η 
θαλπωρό, το χϊδι, το γϋλιο, τα φιλιϊ εύναι ϊγνωςτα για παιδιϊ που αναγκϊςτηκαν να 
ενταχθοϑν –απϐ την τρυφερό τουσ κιϐλασ ηλικύα– ςτον χώρο τησ εργαςύασ και τησ 
παραγωγόσ. Σε ϋναν χώρο που τουσ δεύχνει το πιο ςκληρϐ του πρϐςωπο κλϋβοντασ την 
παιδικϐτητϊ τουσ και ςτερώντασ τουσ το δικαύωμα να ονειρευτοϑν μια καλϑτερη ζωό. 
     Τα παιδιϊ, εργαζϐμενα ςε ϊθλιο εργαςιακϐ περιβϊλλον και υπϐ απϊνθρωπεσ ςυνθόκεσ, 
ουςιαςτικϊ κακοποιοϑνται. Φοβιςμϋνα παιδιϊ, υπϊκουα, υποτακτικϊ ςτισ επιθυμύεσ των 
εργοδοτών τουσ. Παιδιϊ που ωριμϊζουν πρϐωρα και με τρϐπο ςκληρϐ, παιδιϊ που ξϋχαςαν 
πώσ εύναι να χαμογελοϑν, παιδιϊ των οπούων το μϋλλον διαγρϊφεται ζοφερϐ και αβϋβαιο. 
Προκαλοϑνται ςε αυτϊ ψυχικϊ και ςωματικϊ τραϑματα, τα οπούα μεταφϋρουν ςε ϐλη τουσ τη 
ζωό, γεγονϐσ που θα τα εμποδύςει ϐχι μϐνο να ολοκληρωθοϑν ςωματικϊ και ψυχικϊ, αλλϊ και 
να ενταχθοϑν ςτην κοινωνύα –αν προλϊβουν– μεγαλώνοντασ. 
     Και ϐςοι αφελώσ πιςτεϑουν πωσ τα φαινϐμενα τησ παιδικόσ εργαςύασ εκμετϊλλευςησ 
παρατηροϑνται μϐνο ςτισ υποανϊπτυκτεσ χώρεσ απλϊ εθελοτυφλοϑν, για να αποποιηθοϑν τισ 
ευθϑνεσ τουσ. Η πραγματικϐτητα ϋρχεται να καταρρύψει τον μϑθο πωσ η παιδικό εργαςύα εύναι 
«προνϐμιο» μϐνο των φτωχών κρατών. Όπωσ χαρακτηριςτικϊ αναφϋρει η Claire Brisset ςτη 
Le Monde Diplomatique, «η ϋλλειψη κανονιςμών και οι ιςχυρού μηχανιςμού διϊβρωςησ του 
δικαςτικοϑ και πολιτιςμικοϑ ςυςτόματοσ προςταςύασ των παιδιών βρύςκονται ςε πλόρη 
δρϊςη και εξηγοϑν την ιςχυρό επιδεύνωςη τησ κατϊςταςησ τα τελευταύα 20 χρϐνια». Συνεπώσ 
η λϋξη «ευημερύα» εύναι ατυχόσ και ϊνευ ουςύασ, αφοϑ δεν εμπεριϋχει την προϊςπιςη των 
δικαιωμϊτων των παιδιών. 
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     Το πρϐβλημα εύναι πολιτικϐ, κοινωνικϐ και ηθικϐ, ϐπωσ ϊλλωςτε και κϊθε κρύςη, ϐπωσ 
ϊλλωςτε και κϊθε πρϐβλημα. Η εργαςιακό, και ϐχι μϐνο, εκμετϊλλευςη των ανηλύκων ϋχει 
δημιουργόςει μια ςϑγχρονη μορφό δουλεύασ. Ένα ϋγκλημα που ακοϑει ςτο ϐνομα Trafficking 
και εύναι γνόςιο τϋκνο μιασ ιδεολογύασ που διαχωρύζει το ανθρώπινο εύδοσ ςε ανώτερουσ και 
κατώτερουσ, επιτρϋποντασ να ευδοκιμεύ ϋνα ολϐκληρο ςϑςτημα παραοικονομύασ ςτισ πλϊτεσ 
των ανηλύκων. Τα ςτοιχεύα ϐμωσ για την παιδικό εργαςύα και εκμετϊλλευςη, ϐποια μορφό κι 
αν παύρνει αυτό, φαύνεται να αγνοοϑνται ό να αποςιωποϑνται απϐ την κρατικό εξουςύα, 
«επιτρϋποντασ» με τον τρϐπο αυτϐ τη διαιώνιςη τησ παιδικόσ εκμετϊλλευςησ. 
     Η εξαθλιωμϋνη εικϐνα των παιδιών-εργατών πιςτοποιεύ πωσ τα δικαιώματα του παιδιοϑ 
(αςφϊλεια, εκπαύδευςη και αξιοπρεπεύσ ςυνθόκεσ διαβύωςησ) ςυνθλύβονται με την ύδια 
ευκολύα που ςυνθλύβονται τα δϊχτυλϊ τουσ ςτισ βαριϋσ εργαςύεσ. Με την ύδια ευκολύα που 
ςυνθλύβεται η ψυχό τουσ απϐ την ανϊγκη τουσ για επιβύωςη. Η παιδικό εργαςύα-
εκμετϊλλευςη δεν εύναι ςϑγχρονο φαινϐμενο, αλλϊ αναντύρρητα ϋχει γιγαντωθεύ λϐγω κρύςησ 
και για τον λϐγο αυτϐ οφεύλουμε να το προςεγγύςουμε με υπευθυνϐτητα. 
     Κι αν καμιϊ φορϊ ςκϑβουμε το κεφϊλι περνώντασ μπροςτϊ απϐ παιδιϊ εργϊτεσ – δοϑλουσ, 
εύναι απϐ ντροπό και γιατύ ξϋρουμε πωσ εύναι αλόθεια αυτϐ που η Γαλϊτεια Καζαντζϊκη 
ϋγραψε: 

«απϐ την κϐλαςό μου ςου φωνϊζω, εικϐνα ςου εύμαι 
κοινωνύα και ςου μοιϊζω». 

Πολϑβιοσ Ν. Πρϐδρομοσ 

 
Κείμενο ΙΙΙ,  Τάςοσ Λειβαδίτησ, «Αν θέλεισ να λέγεςαι άνθρωποσ»  

(απόςπαςμα) 
Το ακϐλουθο πούημα αποτελεύ ϋνα απϐ τα πιο γνωςτϊ ϋργα του Τϊςου Λειβαδύτη. Σε αυτϐ πϋρα απϐ 
την ποιητικό δεινϐτητα αναδεικνϑεται το ηθικϐ ανϊςτημα και η αγωνιςτικϐτητα του ποιητό.   

 
Αν θϋλεισ να λϋγεςαι ϊνθρωποσ 

δεν θα πϊψεισ οϑτε ςτιγμό ν’ αγωνύζεςαι για την ειρόνη και για το δύκιο. 
Θα βγεισ ςτουσ δρϐμουσ, θα φωνϊξεισ, τα χεύλια ςου θα 

ματώςουν απ’ τισ φωνϋσ 
το πρϐςωπϐ ςου θα ματώςει απϐ τισ ςφαύρεσ - μα οϑτε βόμα πύςω. 

Κϊθε κραυγό ςου μια πετριϊ ςτα τζϊμια των πολεμοκϊπηλων 
Κϊθε χειρονομύα ςου ςα να γκρεμύζεισ την αδικύα. 

Και πρϐςεξε: μη ξεχαςτεύσ οϑτε ςτιγμό. 
Έτςι λύγο να θυμηθεύσ τα παιδικϊ ςου χρϐνια 

αφόνεισ  χιλιϊδεσ παιδιϊ να κομματιϊζονται την ώρα που παύζουν ανϑποπτα ςτισ πολιτεύεσ 
μια ςτιγμό αν κοιτϊξεισ το ηλιοβαςύλεμα 

αϑριο οι ϊνθρωποι θα χϊνουνται ςτη νϑχτα του πολϋμου 
ϋτςι και ςταματόςεισ μια ςτιγμό να ονειρευτεύσ 

εκατομμϑρια ανθρώπινα ϐνειρα θα γύνουν ςτϊχτη κϊτω απ' τισ οβύδεσ. 
Δεν ϋχεισ καιρϐ 

δεν ϋχεισ καιρϐ για τον εαυτϐ ςου 
αν θϋλεισ να λϋγεςαι ϊνθρωποσ. 

 
Τϊςοσ Λειβαδύτησ  
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ΘΕΜΑ Α 
Α1.  Να αποδώςετε ςυνοπτικϊ το περιεχϐμενο τησ τϋταρτησ, πϋμπτησ και ϋκτησ παραγρϊφου 
(«Όμωσ τα παιδιϊ ... το ϐνειρο») του Κειμένου Ι (60-70 λϋξεισ). 

Μονάδεσ 15 

 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. Να επαληθεϑςετε ό να διαψεϑςετε, με βϊςη τα Κείμενα Ι και ΙΙ , τισ παρακϊτω προτϊςεισ, 
γρϊφοντασ ςτο τετρϊδιϐ ςασ δύπλα ςτο  γρϊμμα που αντιςτοιχεύ ςε κϊθε πρϐταςη τη λϋξη 
Σωςτό ό Λάθοσ.  Να τεκμηριώςετε την απϊντηςό ςασ με αναφορϋσ ςτα κεύμενα.  
Κείμενο Ι 
1. Για τα παιδιϊ τησ Συρύασ ο πϐλεμοσ παϑει να γύνεται κατανοητϐσ ωσ απαρϊδεκτο 

φαινϐμενο και γύνεται αντιληπτϐσ ωσ ςυνϋχιςη τησ ζωόσ με ϊλλα μϋςα. 

2. Στο ϐνομα τησ ειρόνησ διαπρϊττονται τα μεγαλϑτερα εγκλόματα. 

3. Τα παιδιϊ αδυνατοϑν να καταλϊβουν πωσ η ανθρώπινη απληςτύα και η δύψα για κυριαρχύα 

εύναι οι αιτύεσ για τουσ ποταμοϑσ αύματοσ ςτη χώρα τουσ.  

Κείμενο  ΙΙ  

4. Η παιδικό εργαςύα δεν παραβιϊζει τα δικαιώματα των παιδιών.  

5. Το πρϐβλημα τησ παιδικόσ εργαςύασ το αντιμετωπύζει η κοινωνύα μασ με υπευθυνϐτητα.  

Μονάδεσ 15 
 

 Β2. α. Ο ςκοπϐσ τησ ςυγγραφϋα του Κειμένου Ι εύναι να ευαιςθητοποιόςει τουσ αναγνώςτεσ 
για τισ επιπτώςεισ του πολϋμου ςτα παιδιϊ. Να καταγρϊψετε απϐ το κεύμενο  τρεισ τρϐπουσ 
(γλωςςικϋσ / ςημειωτικϋσ επιλογϋσ, εκφραςτικϊ μϋςα κ.ϊ.) με τουσ οπούουσ φαύνεται ϐτι 
επιχειρεύ να επιτϑχει τον ςκοπϐ τησ. (Μονϊδεσ 6 ) 
   
        β. Ποιος είναι ο ιστσρισμός του ςυγγραφϋα ςτην τρύτη παρϊγραφο του Κειμένου ΙΙ; Με 
ποιον τρϐπο προςπαθεύ να ςε πεύςει; (Μονϊδεσ 4) Να δικαιολογόςεισ την απϊντηςό ςου, 
αξιολογώντασ την πειςτικϐτητα του τρϐπου που χρηςιμοποιεύ. (Μονϊδεσ 5) 

 
Μονάδεσ 15 

 
Β3.  α. «Ο πόλεμοσ είναι “αιμοδιψόσ”. Ο αντίπαλοσ, ακόμη κι αν ο εχθρόσ του είναι αίμα από το 
αίμα του, θα επινοήςει κάτι πιο φρικιαςτικό, πιο βίαιο από αυτό που υπϋςτη, θα επιβάλει μια 
περιςςότερο τερατώδη αντεκδίκηςη, ςτο όνομα τησ ειρήνησ. Και θα βαφτίςει την ωμότητα 
απόδοςη δικαιοςύνησ, ηρωιςμό, αποκατάςταςη τησ τάξησ, και τον αντιμαχόμενο, ραδιούργο 
ςυνωμότη, προδότη… Επαύςχυντεσ πράξεισ θα εξηρωιςτούν, θα εξαγιαςτούν, θα αποθεωθούν». 
Να ξαναγρϊψετε το ςυγκεκριμϋνο απϐςπαςμα του Κειμένου Ι, αντικαθιςτώντασ τισ 
τονιςμϋνεσ  λϋξεισ με ϊλλεσ που καθιςτοϑν το ϑφοσ περιςςϐτερο οικεύο. 
 

Μονάδεσ 5 
 
         β. «Η ανεμελιϊ … και τησ παραγωγόσ». Τι επιτυγχϊνει ο ςυγγραφϋασ του Κειμένου ΙΙ 
με το αςϑνδετο ςχόμα;  

Μονάδεσ 5 
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ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Αξιοποιώντασ τρεισ κειμενικοϑσ δεύκτεσ, να ςχολιϊςετε  τον βαςικϐ, κατϊ η γνώμη ςασ, 
προβληματιςμϐ που θϋτει το Κείμενο ΙΙΙ. Ποια εύναι η απϊντηςη του ποιητικοϑ υποκειμϋνου; 
Ποια εύναι η δικό ςασ απϊντηςη για αυτϐ το θϋμα; (15Ο -200 λϋξεισ) 

Μονάδεσ 15 
 

 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Αξιοποιώντασ δημιουργικϊ τισ πληροφορύεσ (π.χ. επιχειρόματα, ιδϋεσ, εκφρϊςεισ κ.ϊ.) των 
Κειμένων Ι και ΙΙ, με την ιδιϐτητϊ ςασ ωσ μαθητϋσ /μαθότριεσ, να ςυντϊξετε μια επιςτολό 
διαμαρτυρύασ (300-400 λϋξεισ) προσ τον Γενικϐ Γραμματϋα του Ο.Η.Ε., επιςημαύνοντϊσ του τισ 
επιπτώςεισ τησ παραβύαςησ των παιδικών δικαιωμϊτων για τα ύδια τα παιδιϊ, καθώσ και τισ 
προτϊςεισ ςασ για τη διαςφϊλιςό τουσ.  

Μονάδεσ 30 
 
 
 

 
 

Ευχόμαςτε Επιτυχία!!! 


