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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

 

Α1. α) Σ (…γεγονός που θα τα εμποδίσει όχι μόνο να ολοκληρωθούν σωματικά και ψυχικά, αλλά και 

να ενταχθούν στην κοινωνία –αν προλάβουν– μεγαλώνοντας.) 

       β) Λ (Η πραγματικότητα έρχεται να καταρρίψει τον μύθο πως η παιδική εργασία είναι 

«προνόμιο» μόνο των φτωχών κρατών.) 

      γ) Λ (Η παιδική εργασία-εκμετάλλευση δεν είναι σύγχρονο φαινόμενο, αλλά αναντίρρητα έχει 

γιγαντωθεί λόγω κρίσης και για τον λόγο αυτό οφείλουμε να το προσεγγίσουμε με υπευθυνότητα.) 

 

Α2. 1.  Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Claire Brisset στη Le Monde Diplomatique, «η έλλειψη 

κανονισμών και οι ισχυροί μηχανισμοί διάβρωσης του δικαστικού και πολιτισμικού συστήματος 

προστασίας των παιδιών βρίσκονται σε πλήρη δράση και εξηγούν την ισχυρή επιδείνωση της 

κατάστασης τα τελευταία 20 χρόνια». 

Η αναφορά στα γραφόμενα της Claire Brisset ενισχύει την πειστικότητα της θέσης που διατυπώνει ο 

συντάκτης του κειμένου. 

       2. …γιατί ξέρουμε πως είναι αλήθεια αυτό που η Γαλάτεια Καζαντζάκη έγραψε:  

«από την κόλασή μου σου φωνάζω, εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω». 

Η αναφορά στους στίχους της Γαλάτειας Καζαντζάκη ενισχύει τη θέση του συγγραφέα πως το 

φαινόμενο της παιδικής εργασίας αποτυπώνει τις παθογένειες της σύγχρονης κοινωνίας. 

 

Α3. Θεματική περίοδος : «Η καθημερινή εικόνα στους δρόμους …πως η εποχή μας άδικα διεκδικεί 

τον τίτλο «πολιτισμένη». 

   Σχόλια – λεπτομέρειες : «Η ανεμελιά, το παιχνίδι … το δικαίωμα να ονειρευτούν μια καλύτερη 

ζωή.»  

  Κατακλείδα : δεν υπάρχει. 

Τρόπος ανάπτυξης : Αιτιολόγηση 

 

Α4. «Παιδιά – εργάτες» / «Παιδιά χωρίς παιδική ηλικία» 

 

Α5. α. απάνθρωπες : ανθρώπινες, πολιτισμένες 

           άγνωστα : γνώριμα, οικεία 

           καταρρίψει : επιβεβαιώσει, επαληθεύσει 

           επιδείνωση : βελτίωση, καλυτέρευση 

 

    β. 1. «Σε έναν χώρο που τους δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο…» 

        2. «Η πραγματικότητα έρχεται να καταρρίψει τον μύθο πως η παιδική εργασία είναι «προνόμιο» 

μόνο των φτωχών κρατών.» 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Γ΄ΕΠΑΛ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/08/19 
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        3. «Η εξαθλιωμένη εικόνα των παιδιών-εργατών πιστοποιεί πως τα δικαιώματα του παιδιού 

(ασφάλεια, εκπαίδευση και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης) συνθλίβονται με την ίδια ευκολία…» 

 

Α6. Επικοινωνιακό πλαίσιο : Άρθρο (τίτλος, επικαιρική αφόρμηση, ύφος επίσημο, τρίτο πρόσωπο). 

Πρόλογος  

Περιπτώσεις παιδικής εργασίας όχι μόνο σε φτωχές χώρες της Αφρικής και της Ασίας αλλά και σε 

χώρες του «δυτικού τόξου» 

 

Κυρίως θέμα 

 

Επιπτώσεις του φαινομένου στα παιδιά : 

- απώλεια της παιδικότητας, βίαιη είσοδος των παιδιών στην ενήλικη ζωή 

- προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 

- υποθήκευση της μελλοντικής πορείας των παιδιών από κάθε άποψη (εκπαιδευτική, 

οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική) 

Επίλογος 

Η παιδική εργασία παραβιάζει βάναυσα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών και θέτει σε 

αμφισβήτηση την ποιότητα του σύγχρονου πολιτισμού. Απαιτείται εγρήγορση και αγώνας για την 

προστασία των παιδιών, γιατί είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. 

 

 

Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

 

Β1. Βασικό θέμα του ποιήματος είναι το φαινόμενο της παιδικής εργασίας, η οποία ευθέως 

παραβιάζει τα δικαιώματα των παιδιών στην ασφάλεια, την εκπαίδευση και, γενικότερα, τη ζωή. 

Στηλιτεύεται η υποκριτική στάση του δήθεν πολιτισμένου κόσμου που εθελοτυφλεί απέναντι στο 

πρόβλημα. «Ντροπή» είναι η μόνη λέξη που ταιριάζει σε μια κοινωνία αδιάφορη και αλλοτριωμένη. 

 

Β2. Η επανάληψη του στίχου αφενός οριοθετεί την οργάνωση του ποιήματος σε τρεις ενότητες 

(χαρακτηριστικό της σύγχρονης ποίησης) και αφετέρου υπερτονίζει την εξοργιστικά αδιάφορη 

στάση όλων μας (χαρακτηριστική η επιλογή α’ πληθυντικού προσώπου) απέναντι στο φαινόμενο της 

παιδικής εργασίας. 

 

Β3. 

Μεταφορά : « Όταν Άγγελοι κλαίνε την αυγή». Το ποιητικό υποκείμενο δηλώνει τη θλίψη που 

προκαλεί η τραγική πραγματικότητα της παιδικής εργασίας. 

     Εικόνα : «Πέτρες θα σπάσουν, χαλιά θα υφάνουν, καφέ θα μαζέψουν, μπάλες και ό,τι άλλο θα 

κατασκευάσουν». Το ποιητικό υποκείμενο αισθητοποιεί τη ζοφερή πραγματικότητα που βιώνουν τα 

παιδιά – σκλάβοι και προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει το δέκτη. 

 

Β4.  

Συναισθήματα και σκέψεις αναγνώστη : Θλίψη για τις συνθήκες ζωής των παιδιών που 

εξαναγκάζονται να εργαστούν κάτω από αντίξοες συνθήκες. Οργή για αυτούς που εκμεταλλεύονται 
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την ανάγκη των παιδιών και των οικογενειών τους. Ντροπή για την ηθική κατάπτωση της 

ανθρωπότητας που ανέχεται την παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών και αδιαφορεί δίνοντας 

προτεραιότητα στα ασήμαντα. 

 

 

Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές, περιγράφουν τους βασικούς άξονες και δεν είναι σε καμία 

περίπτωση δεσμευτικές.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   


