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 Απαντήσεις 

 

Α. Το κείμενο αναφέρεται στην παιδική εργασία. Ειδικοί σημειώνουν ότι ο αριθμός των 

εργαζόμενων παιδιών αυξάνεται διαρκώς λόγω απουσίας κανονισμών και πλαισίου προστασίας 

αυτών. Επίσης, έρευνες αποδεικνύουν ότι η πλειοψηφία των παιδιών που εργάζονται προέρχεται από 

τον Τρίτο Κόσμο. Όμως το φαινόμενο αναβιώνει και στις βιομηχανικές χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης, όπως και σε πολλά κράτη του ανεπτυγμένου δυτικού κόσμου. Η παιδική 

εργασία είναι παράνομη, καλύπτεται συχνά από το πρόσχημα της μαθητείας και στον Τρίτο Κόσμο 

αποτελεί βασικό μέρος της οικονομικής δραστηριότητας. Τέλος, στον ατελείωτο κατάλογο με τις 

εργασίες όπου απασχολούνται παιδιά πρέπει να προστεθεί και η ακμάζουσα αναγκαστική συμμετοχή 

σε σεξουαλικές δραστηριότητες, που συχνά συνοδεύεται από βία.  

 

Β1. Σ, Λ, Λ, Σ, Λ 

 

 

Β2.  

α) Στην πρώτη παράγραφο ο συντάκτης χρησιμοποιεί τους εξής τρόπους πειθούς:  

 

1. Επίκληση στη λογική με τα ακόλουθα τεκμήρια: αυθεντία («Εμπειρογνώμονες … του 

πληθυσμού»), γενικά αποδεκτές αλήθειες («Η έλλειψη … την εξέλιξη»), αποτελέσματα 

έρευνας-αριθμητικά στοιχεία («Σύμφωνα με … πέντε παιδιά») 

2. Επίκληση στο συναίσθημα με τα ακόλουθα μέσα: ευθεία ερώτηση («Πόσα παιδιά … 

σήμερα;»), λεξιλόγιο συναισθηματικά φορτισμένο(«εκμετάλλευση», «ανησυχητική», 

«σοβαρή επιδείνωση», «διάβρωσης», «συντριπτική πλειοψηφία»). 

β) Η παράγραφος αναπτύσσεται με παραδείγματα . Συγκεκριμένα , ο συντάκτης του κειμένου 

αναφέρει παραδείγματα εργασιών που ασκούν τα παιδιά στις χώρες του τρίτου κόσμου : «Αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος του συστήματος παραγωγής, είτε πρόκειται για γεωργικές εργασίες, για τη 

βιομηχανία, τα δεκάδες μικροεπαγγέλματα του δρόμου, τη βιομηχανία ενδύματος, την επιδιόρθωση …. 

» 

 

γ) Σχόλια: «Παιδιά αναβάτες … Φιλιππίνες» 

Θεματική περίοδος σε θέση κατακλείδας: «Με λίγα λόγια … συχνά θανατηφόρων» 

 

Β3. 

α)  

Επιδείνωση: χειροτέρευση 

Ξέφρενου: ανεξέλεγκτου 

Αναπόσπαστο: βασικό, κύριο 

Άνθηση: ανάπτυξη 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Νεοελληνική Γλώσσα/  Γ’ λυκείου 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/10/2018 
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Ανείπωτες: ανομολόγητες, κρυφές 

 

β) 

πλειοψηφία: μειοψηφία 

θεωρητικά: πρακτικά 

εξασθένιση: ενίσχυση 

αδιαφάνεια: διαφάνεια 

αναγκαστικές: προαιρετικές, ηθελημένες 

 

γ)  

1. Τα άσχημα καιρικά φαινόμενα παρουσιάζουν επιδείνωση τις τελευταίες ημέρες.  

2. Η διακίνηση των νοθευμένων αλκοολούχων ποτών γίνεται λαθραία. 

3. Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου πλήρωσε το τίμημα της ελλιπούς προετοιμασίας καθώς 

αποκλείστηκε από την επόμενη φάση της διοργάνωσης.  

 

Γ. Παραγωγή λόγου 

Ενδεικτικό σχεδιάγραμμα 

 

Α. Δεδομένα: 1. Επικοινωνιακό πλαίσιο: άρθρο (τίτλος, επικαιρική αφόρμηση  

στον πρόλογο, γ’ ρηματικό πρόσωπο, αναφορική λειτουργία της γλώσσας) 

  2. Θέμα: ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών 

 

Β. Ζητούμενα:  

 

1. Φαινόμενα-μορφές παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παιδιών. 

 

α. στις υπανάπτυκτες χώρες 

 

• Στέρηση του βασικού δικαιώματος της εκπαίδευσης 

• ΄Ελλειψη στοιχειωδών, « σωστών» συνθηκών διαβίωσης. Ζωή μέσα στη φτώχεια, τις 

αρρώστιες, την εξαθλίωση 

• Θάνατοι από την πείνα 

• Παιδική πορνεία 

• Φτηνό εργατικό δυναμικό μέσα σε άθλιες συνθήκες εργασίας 

• Παιδιά- Θύματα του πολέμου →προσφυγιά 

• Τα παιδιά = Αντικείμενο αγοραπωλησίας για διαφόρους σκοπούς, ακόμα και από τους 

ίδιους τους τους γονείς (υπάρχουν γονείς που τα εκμεταλλεύονται οι ίδιοι οικονομικά) 

π.χ. ανήλικες «νύφες» ετών 8 και 9 που δίνονται έναντι αμοιβής στον ενήλικο γαμπρό 
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• Εκτέλεση παιδιών από παρακρατικές  και εξτρεμιστικές οργανώσεις /ομάδες, καθώς 

θεωρούνται «άχρηστα» και ως μελλοντικό πρόβλημα για κάποιες χώρες (Λατινική 

Αμερική) 

• Χρησιμοποίηση παιδιών  μέσω του φανατισμού για τρομοκρατικές αποστολές 

αυτοκτονίας 

 

β. στις ανεπτυγμένες χώρες 

Εδώ το πρόβλημα αποκτά άλλες διαστάσεις εφόσον στα ανεπτυγμένα κράτη τα παιδιά δεν 

αντιμετωπίζουν συνήθως προβλήματα ανεπάρκειας υλικών ή πνευματικών αγαθών 

 

•  Κρίση του θεσμού της οικογένειας  . Αδιαφορία και έλλειψη στοργής και αγάπης 

• Θύματα των ΜΜΕ και κυρίως της διαφήμισης 

• Στην επαρχία τα απομακρυσμένα σχολεία, αλλά και οι οικονομικές συνθήκες στερούν τα παιδιά 

από το βασικό δικαίωμα της μόρφωσης, συχνά και με την ενθάρρυνση ή προτροπή από τους 

ίδιους τους γονείς για  να φροντίζουν τα ίδια την πατρική περιουσία 

• Παραμέληση  (όταν η διατροφή, • η ιατρική φροντίδα, • η ένδυση, • η στέγαση, • η σχολική 

φοίτηση • η παρακολούθηση, που παρέχεται στο παιδί είναι έντονα ανεπαρκής ή ακατάλληλη σε 

βαθμό τέτοιο ώστε να τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο ή υγεία και η ανάπτυξή του) 

• Απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης στις μεγαλουπόλεις: έλλειψη πράσινου, μόλυνση, έλλειψη 

χώρων παιχνιδιού, εγκλωβισμός στα διαμερίσματα 

 

• Κακοποίηση                              σωματική 

 

                                                 Ψυχολογική 

 

                                                Συναισθηματική- λεκτική 

 

                                                Σεξουαλική (βία/ αυταρχισμός)  

 

 

2. Μέτρα προστασίας και αναβάθμισης της θέσης των παιδιών στις σύγχρονες κοινωνίες. 

 

• Ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση όλων των ανθρώπων με κύριους πρωταγωνιστές τις 

ανθρωπιστικές οργανώσεις 

• Αναβάθμιση Δικαίου (ευρωπαϊκού και διεθνούς) .Νομική κατοχύρωση της προστασίας των 

δικαιωμάτων του παιδιού σε όλα τα κράτη (κάλυψη νομοθετικών κενών ) και αυστηρή 

εφαρμογή των νόμων αυτών →Τα δικαστήρια να ενεργούν χωρίς καθυστέρηση σε τέτοιες 

υποθέσεις. 

• Δυναμικότερη δράση των ανθρωπιστικών οργανισμών (Διεθνής αμνηστία, Unicef) 
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• Πρωτοβουλίες για ενίσχυση των τριτοκοσμικών χωρών (όχι μόνο με καραβάνια αλληλεγγύης 

) αλλά με ευνοϊκότερους δανεισμούς, επενδύσεις και μεταφορά τεχνογνωσίας →καλύτερο 

βιοτικό επίπεδο→εξάλειψη αιτιών παιδικής ανέχειας 

• Οι διανοούμενοι και οι άνθρωποι των Τεχνών, όσοι συγκεντρώνουν πάνω τους τα «φώτα», να 

καταγγέλλουν περιστατικά ανά τον κόσμο 

• ΜΜΕ → ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης 

• Αστυνόμευση και έλεγχος των κυκλωμάτων εκμετάλλευσης  

• Εθελοντική δράση του καθενός μας, αίσθημα κοινωνικής ευθύνης 

• Ανθρωπιστική εκπαίδευση 

• Επαναπροσδιορισμός των βασικών αξιών που καθοδηγούν τον άνθρωπο: πάνω από όλα 

πρέπει να βρίσκεται η ανθρωπιά και η ηθική ολοκλήρωση. 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ 
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