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ΚΕΙΜΕΝΟ:  
Και παιδιά 

ουδενός Θεού 
 

Στον 21ο αιώνα συνεχίζουν να υπάρχουν όχι μόνο 
εκατομμύρια παιδιά ενός κατώτερου Θεού, αλλά και 
χιλιάδες παιδιά κανενός Θεού. Παιδιά-σκλάβοι, που 
πουλιούνται από τις οικογένειές τους για ένα πεντοχίλιαρο 
στους δουλέμπορους, οι οποίοι τα μεταπωλούν στα 
σκλαβοπάζαρα της Δυτικής Αφρικής προς 150.000 δρχ. το 
ένα! 

Κατάντησε η ανθρώπινη ζωή να είναι φτηνότερη από 
εκείνη του ζώου. Στο κάτω της γραφής ένα πανάκριβο σκυλί 
ράτσας, όταν πουληθεί, εξασφαλίζει περιποίηση και τροφή 
άρχοντα. ΄Ενα σκλαβάκι του πεντοχίλιαρου θα ζήσει, αν 
τελικά ζήσει, σκυλίσια ζωή δουλεύοντας στις φυτείες ή, στην 
καλύτερη περίπτωση, ως υπηρέτης σε σπίτια. 

Μήπως  η λεγόμενη πολιτισμένη ανθρωπότητα με τους 
διεθνείς οργανισμούς της δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν 
σκλαβοπάζαρα παιδιών; Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, 
όπου όλος ο πλανήτης είναι ένα σπίτι και μάλιστα υπό 
άγρυπνη δορυφορική παρακολούθηση, είναι υποκρισία και 
ντροπή να μένουν αδιάφοροι οι εμφανιζόμενοι ως σερίφηδες 
της παγκόσμιας τάξης. 

Είναι γνωστό ότι η ανθρώπινη ύπαρξη είναι εμπόρευμα. 
Είναι γνωστή η μισθωτή δουλεία και η σκληρότητά της στις 
αναπτυγμένες και υπό ανάπτυξη οικονομίες της λεγόμενης 
ελεύθερης αγοράς. Αφελώς πιστεύαμε ότι είχε καταργηθεί η 
άμισθη δουλεία ή ότι είχε περιοριστεί στο ελάχιστο στις 
μέρες μας. 



Και όμως την εκτεταμένη ύπαρξη του δουλεμπορίου 
παιδιών έρχεται να επιβεβαιώσει η είδηση, ότι ένα υπό 
νιγηριανή σημαία πλοίο με περίπου 250 σκλαβάκια 
περιπλανάται στις θάλασσες της Δυτικής Αφρικής 
ψάχνοντας να αγκυροβολήσει σ' ένα ασφαλές 
σκλαβοπάζαρο, για να ξεπουλήσει ο καπετάνιος την 
ανθρώπινη πραμάτεια του. 

Κατήγγειλε η UNICEF ότι το δουλεμπορικό απέπλευσε 
πριν από λίγες μέρες από την Γκαμπόν και η κυβέρνηση του 
Μπανίν με έκκλησή της προς τον ΟΗΕ και τη Δύση ζητάει 
βοήθεια για να το εντοπίσει. Δύο εβδομάδες περιπλανάται 
το δουλεμπορικό στις θάλασσες, τα παιδιά-σκλάβοι 
κινδυνεύουν να πεθάνουν από πείνα και δίψα και η βοήθεια 
δεν έρχεται. 

Εάν το πλοίο-φάντασμα μετέφερε "τρομοκράτες" θα 
έσπευδαν επί τόπου αεροπλανοφόρα, οι κατασκοπευτικοί 
δορυφόροι θα το είχαν εντοπίσει και ο "εχθρός" θα είχε 
εξουδετερωθεί μέσα σε λίγες ώρες. 

Δεν κινδυνεύουν, όμως, τα συμφέροντα των ισχυρών, 
αλλά η ζωή 250 παιδιών της Αφρικής. Ευτελής η αξία τους, 
αλλά η παγκόσμια ντροπή και η αναλγησία τεράστια, γι' 
αυτό και δεν ξεπλένεται με τίποτε. 

 
(Από τον Ημερήσιο Τύπο). 

 
ΘΕΜΑΤΑ 

Α.  Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του 
κειμένου που σας δόθηκε, χωρίς δικά σας σχόλια, 
σε 70-90 λέξεις. 
      Μονάδες 25 

 
Β.1.  Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις να 

γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα αρίθμησης 
της πρότασης και δίπλα την ένδειξη Σωστό ή 
Λάθος, σύμφωνα με το νόημα του κειμένου. 
 



α. Ένα από τα εμπορεύματα είναι και η 
ανθρώπινη ύπαρξη.  

β. Η φράση "σκυλίσια ζωή" που αναφέρεται στο 
κείμενο αφορά τον άνθρωπο. 

γ. Στον αιώνα μας έχει καταργηθεί η άμισθη 
δουλεία. 

δ. Η λεγόμενη "πολιτισμένη ανθρωπότητα" αγνοεί ότι 
υπάρχουν σκλαβοπάζαρα παιδιών. 

ε. Η άγρυπνη δορυφορική παρακολούθηση των 
ανθρώπων αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο 
της παγκοσμιοποίησης. 

Μονάδες 5 
 

Β.2.α) Να επιλέξετε πέντε παραγράφους, να γράψετε 
στο τετράδιό σας την αρχή και το τέλος της 
καθεμιάς και να δώσετε για καθεμιά από ένα 
πλαγιότιτλο. 

Μονάδες 5 
 

β) Να εντοπίσετε ένα γεγονός και ένα σχόλιο στο 
κείμενο, να τα μεταφέρετε στο τετράδιό σας και 
να δικαιολογήσετε την επιλογή σας, του ενός ως 
γεγονότος και του άλλου ως σχολίου.  

Μονάδες 5 
 

Β.3. έκκληση, περιπλανάται, υποκρισία, άγρυπνη, διεθνής. 
 Χρησιμοποιώντας καθεμιά από τις παραπάνω 

λέξεις να γράψετε από μια δική σας πρόταση, 
ώστε να φαίνεται η σημασία της λέξης. (Οι λέξεις 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε 
τύπο). 

Μονάδες 5 



 
Β.4.α) Να μετατρέψετε τη σύνταξη της παρακάτω 

περιόδου από ενεργητική σε παθητική: 

  "Εάν το πλοίο-φάντασμα μετέφερε τρομοκράτες, 
οι κατασκοπευτικοί δορυφόροι θα το είχαν 
εντοπίσει μέσα σε λίγες ώρες." 

Μονάδες 2 
 β) Να εντοπίσετε τρεις αντιθετικούς τρόπους 

σύνδεσης (αντιθέσεις) στο κείμενο που σας 
δόθηκε και να γράψετε τα αντιτιθέμενα μέρη. 

Μονάδες 3 
 

Γ. Ο αρθρογράφος του κειμένου που σας δόθηκε, με 
αφορμή ένα περιστατικό δουλεμπορίας παιδιών, 
περιγράφει μια πτυχή της νοσηρής σύγχρονης 
πραγματικότητας της λεγόμενης "πολιτισμένης 
ανθρωπότητας".  

Με βάση την πραγματικότητα αυτή, να 
επισημάνετε και να αναπτύξετε σε 400-500 λέξεις 
τους λόγους για τους οποίους ο σημερινός 
άνθρωπος παραμένει αδρανής και αδιάφορος 
μπροστά σ' αυτό το φαινόμενο και να προτείνετε 
τρόπους αντιμετώπισής του.  

Οι απόψεις σας πρόκειται να δημοσιευθούν ως 
άρθρο στην εφημερίδα του σχολείου σας.  

     Μονάδες 50 
 

 


