ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ
Παιδιά…
… όταν στην πραγματικότητά τους δε χωράει το παιχνίδι
Περισσότερο ευάλωτα στις κακουχίες και τις στερήσεις, περισσότερο ευαίσθητα στη βία και το φόβο, τα
παιδιά για να αναπτυχθούν σωστά έχουν ανάγκη από συνθήκες, που θα τους επιτρέψουν να ζήσουν μια
ομαλή παιδική ηλικία.
Κι ενώ θεωρούμε αναφαίρετο το δικαίωμά τους στην υγεία, στη μόρφωση, στο παιχνίδι, στην ξεγνοιασιά,
πόσα αλήθεια παιδιά στον πλανήτη μας απολαμβάνουν τα στοιχειώδη αγαθά που μπορούν να καλύψουν
τις βασικές ανάγκες τους για επιβίωση;
Και κάθε φορά που ένας πόλεμος ή κάποια φυσική καταστροφή συγκλονίζει τον κόσμο και λέξεις, όπως
αξιοπρέπεια, ασφάλεια και μέλλον, χάνουν το νόημά τους, τα παιδιά, ο πιο ευάλωτος πληθυσμός, παύουν
ξαφνικά να είναι παιδιά. Η ζωή τους σημαδεύεται ανεπανόρθωτα από το φόβο και την αβεβαιότητα.
Η πραγματικότητα των αριθμών
Πόλεμος
- Περίπου 25 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο έως σήμερα έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα
σπίτια τους εξαιτίας ένοπλων συγκρούσεων.
- Περισσότερα από 2 εκατομμύρια παιδιά έχασαν τη ζωή τους από ένοπλες συγκρούσεις την τελευταία
δεκαετία. Περίπου 6 εκατομμύρια τραυματίστηκαν σοβαρά, 1 εκατομμύριο έμειναν ορφανά και 12
εκατομμύρια έμειναν άστεγα.
- Σε 87 χώρες του πλανήτη τα παιδιά ζουν ανάμεσα σε 60 εκατομμύρια νάρκες. 10.000 παιδιά κάθε
χρόνο χάνουν τη ζωή τους από αυτές.
Παλεύοντας για τη ζωή, ενημερωτικό φυλλάδιο της οργάνωσης Γιατροί χωρίς σύνορα, 2003
Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Στο κείμενο παρουσιάζονται δύο πραγματικότητες που έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους. Η μία είναι
αυτή που ταιριάζει σε όλα τα παιδιά του πλανήτη και η άλλη αυτή που ζουν ορισμένα παιδιά, όταν ο
πόλεμος συγκλονίζει τη χώρα τους. Περιγράψτε όσο μπορείτε ακριβέστερα τις δύο αυτές
πραγματικότητες με στοιχεία του κειμένου.
2. Να βρείτε τις λέξεις κλειδιά που μεταφέρουν κυρίως το μήνυμα του κειμένου.
3. «…τα παιδιά για να αναπτυχθούν σωστά έχουν ανάγκη από συνθήκες, που θα τους επιτρέψουν να
ζήσουν μια ομαλή παιδική ηλικία.»,
«…πόσα αλήθεια παιδιά τον πλανήτη μας απολαμβάνουν τα στοιχειώδη αγαθά που μπορούν να
καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους για επιβίωση;»
Να βρείτε μόνο τις δευτερεύουσες προτάσεις των παραπάνω περιόδων και να τις αναγνωρίσετε.
4. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε μια συνώνυμη:
ευάλωτα, κακουχίες, στοιχειώδη, ασφάλεια, παύουν
Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
«Ποιες είναι οι επιπτώσεις ενός πολέμου στην κοινωνία και τον άνθρωπο;» Να γράψετε τις απόψεις σας
σ’ ένα κείμενο δύο παραγράφων που θα δημοσιευθεί στην τοπική εφημερίδα

