
Έλενα Καραλέκα Σελίδα 1 

 

 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

ΘΕΜΑ Α.  

Α1.  

  Ο συντάκτης του κειμένου Ι πραγματεύεται τις συνέπειες των 

πολεμικών συγκρούσεων έναντι των παιδιών. Αναλυτικότερα, αναφέρεται στην 

επικινδυνότητα της ζωής των παιδιών που βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες, 

καθώς τίθεται σε κίνδυνο η ανάπτυξη του εγκεφάλου τους. Μάλιστα, οι 

συγκρούσεις τους δημιουργούν ψυχικά τραύματα και τοξικό στρες, 

επηρεάζοντας αρνητικά την γνωστική, σωματική και κοινωνική τους ανάπτυξη 

για το υπόλοιπο της ζωής τους.  Καταλήγοντας, ο κειμενογράφος αναγνωρίζει 

πως τα παιδιά στερούνται όλα τα στοιχεία μιας κανονικής καθημερινότητας, 

όπως η ασφάλεια, η παιδική διασκέδαση και η οικογένεια, στοιχεία θεμελιακά 

για την ομαλή ένταξη τους στην κοινωνία,  κατά την ενηλικίωση.   

 

ΘΕΜΑ Β.  

Β1. i)  

α) Λάθος “ Στοιχεία της UNICEF πιστοποιούν…μέσα σε συγκρούσεις. ”   

Κείμενο Ι, παράγραφος δεύτερη.  

β) Σωστό “ Κανένα από τα αίτια…οι πολιτικές ηγεσίες. ”  

 Κείμενο Ι, παράγραφος τρίτη.  

γ) Λάθος “ Δεν αφήνεται καμία κληρονομιά…σχεδιασμένο και αν είναι. ”  

Κείμενο ΙΙ, παράγραφος τρίτη.  

δ) Σωστό “ Αν όχι οι Βρετανοί…το ίδιο σας το όπλο. ”   

 Κείμενο ΙΙ, παράγραφος τρίτη.  

ε) Λάθος “ Ο κόσμος μας…ανθρώπους και περιβάλλον. ”  

 Κείμενο Ι, παράγραφος πέμπτη.  

 

B1. ii)  

 Ο πόλεμος, διαχρονικά, αποτελεί ζημιογόνο και καταστροφικό 

παράγοντα για τις ζωές των ανθρώπων, πόσο μάλλον των παιδιών. Είναι, 

πράγματι, μια φρικτή κατάσταση που αναγκάζεται να βιώσει ένα παιδί, με 

μετατραυματικές εμπειρίες,  φόβο και ανασφάλεια, και τις μεγάλες δυνάμεις, 

παράλληλα, να μοιάζουν ανήμπορες να βοηθήσουν. Η απουσία στήριξης και 

βοήθειας απέναντι στα παιδιά που επιβιώνουν μέσα στην καρδία του πολέμου 
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είναι ανύπαρκτη, καθώς επικρατεί απάθεια και ουδετερότητα από τις Δυτικές, 

ανεπτυγμένες χώρες. Μάλιστα, αυτή η έλλειψη ανθρωπιάς γίνεται εντονότερη, 

κυρίως, μέσω των συμφεροντολόγων πολιτικών και στρατιωτικών παραγόντων 

που επικροτούν και προωθούν τον πόλεμο, για δικά τους κοινωνικά και 

οικονομικά ωφέλη. Εν τέλει, κατανοούμε πως μέσω της συνέχισης των 

πολέμων και της διαρκούς αμερόληπτης στάσης των 

ανώτερων δυνάμεων, η υποβάθμιση και υπονόμευση της ανθρώπινης ζωής 

θα αυξάνεται με ραγδαίο ρυθμό, επιφυλάσσοντας μελλοντικές, επιζήμιες 

συνέπειες.  

  

Β2. i)  

 Σύμφωνα με τα δύο κείμενα, γίνεται αντιληπτό πως οι πολιτικές 

ηγεσίες κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την διεξαγωγή 

πολέμων. Είναι όμως εμφανές, σύμφωνα με το κείμενο Ι, ότι στην σημερινή 

εποχή, η αντίσταση στον πόλεμο και η βοήθεια που παρέχεται στους πληγέντες 

είναι πολύ πιο ουσιαστική από ότι παρελθοντικά. Μέσω διεθνών οργανισμών 

όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, υπάρχει πλέον πλατφόρμα για ανοιχτή 

και έμπρακτη εναντίωση στον πόλεμο, από μέρος των κρατών, γεγονός που 

γίνεται από την πλειοψηφία της διεθνούς κοινότητας. Αντιθέτως, όπως είναι 

εμφανές στο κείμενο ΙΙ, μέχρι και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η ανθρωπότητα 

βρισκόταν υπό τον έλεγχο κάθε πολεμοχαρούς, ισχυρού ηγέτη, που επέλεγε να 

στραφεί στην λύση της ένοπλης διαμάχης για την επίτευξη των σκοπιμοτήτων 

του, χωρίς να υπολογίζει τον διάλογο και την ειρηνική επίλυση των διαφορών. 

Αυτό ακριβώς ήταν το πλαίσιο του Β’  Παγκοσμίου Πολέμου, με τον Χίτλερ να 

αγνοεί της φωνές της λογικής, όπως του Γκάντι, και να κηρύττει πόλεμο για την 

επικράτηση της “ άρια φυλής “.  

 

Β2. ii)  

  Ο συντάκτης του κειμένου Ι στην δεύτερη παράγραφο επιχειρώντας να 

πείσει κάνει χρήση αποδεικτικών μέσων επιλέγοντας ως κύριο τρόπο πειθούς 

την επίκληση στην λογική του δέκτη. Συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην ενίσχυση 

της αποδεικτικής θέσης πως αποτελεί επιτακτική ανάγκη της διεθνούς 

κοινότητας να επενδύσει στην παροχή προμηθειών, πρώτων αναγκών και 

υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, και ψυχολογικής υποστήριξης 

στα παιδιά και τις οικογένειες που ζουν εν μέσω πολέμου “ << Αυτός είναι ο 

λόγος…εν μέσω μιας σύγκρουσης >> “, όπου εντοπίζεται ο παρόν ισχυρισμός 

και παρουσιάζεται ο συλλογισμός του πομπού. Προς αυτή την κατεύθυνση 

λειτουργούν υποστηρικτικά τα μέσα πειθούς, όπως τεκμήρια και 

επιχειρήματα. Μάλιστα, ως τεκμήρια παρατίθενται στατιστικά στοιχεία, όπως 

“ Στοιχεία της UNICEF πιστοποιούν… συγκρούσεις. ”.   

Συνακόλουθα, παρατίθεται και επιχείρημα από μέρους του συγγραφέα. Η 

δομή του επιχειρήματος είναι η εξής:  

α’ προκείμενη: “ Οι συγκρούσεις στερούν … καθημερινότητα. “   

β’ προκείμενη: “ Όλα αυτά είναι ειδοποιά…όταν ενηλικιωθούν. “  

Συμπέρασμα: “ Εκτός από τις άμεσες…ψυχικά τραύματα. ”  
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Ως προς την αξιολόγηση του επιχειρήματος, το παρόν επιχείρημα 

κρίνεται λογικά ορθό, καθώς συνδυάζει εγκυρότητα και αλήθεια. Υπάρχει 

εγκυρότητα διότι το συμπέρασμα απορρέει με λογική αναγκαιότητα από τις 

προκείμενες και η αλήθεια εντοπίζεται αφού και το συμπέρασμα και οι 

προκείμενες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 

 Αναφορικά με την χρήση γλωσσικών επιλογών στην προσπάθεια του 

συγγραφέα να πείσει είναι εμφανής η χρήση γ’ ρηματικού προσώπου, όπως 

“…πιστοποιούν…”,  “…παρέχουν…”, καθώς και η αναφορική λειτουργία της 

γλώσσας, όπως “ Εκτός από τις άμεσες…ψυχικά τραύματα. “, 

λεξικογραμματικές επιλογές που  προσδίδουν αντικειμενικότητα και κάνουν τον 

λόγο του πιο έμμεσο, τυπικό και ουδέτερο, σε συνδυασμό με την αντικειμενική 

οπτική με την οποία προσεγγίζεται το πρόβλημα των συνεπειών που ενέχει ο 

πόλεμος στην φυσιολογική ανάπτυξη των παιδιών. Επιπλέον, το ύφος του είναι 

σοβαρό και τυπικό και προσδίδεται, έτσι,  και κύρος στην θέση του συντάκτη.  

 

Β2. iii)  

 Ο συντάκτης του κειμένου ΙΙ, στην προσπάθεια του να πείσει, κάνει 

χρήση λεξικογραμματικών επιλογών που είναι εμφανής μέσα στον λόγο. 

Συγκεκριμένα,  κάνει χρήση ερωτημάτων, όπως “ Είναι αναγκαίο…νομίζεται 

πως είναι; “, “ Θα ακούσετε… επιτυχία; “, αποσκοπώντας να προάγει τον 

προβληματισμό του αναγνώστη, ενώ παράλληλα καταφέρνει να κάνει τον λόγο 

του πιο άμεσο, ζωντανό και παραστατικό, καθώς δίνεται η αίσθηση του 

διαλόγου, με τον αναγνώστη να καθίσταται έτσι ενεργός-συμμέτοχος. Επίσης, 

παρατηρούμε την χρήση δεύτερου πληθυντικού προσώπου, και συγκεκριμένα 

πληθυντικού ευγενίας, καθώς το κείμενο αυτό απευθύνεται στον Χίτλερ, όπως 

“…νομίζετε…”, “…σταματήστε…”, όπου ο κειμενογράφος επιδιώκει να 

προσδώσει οικειότητα στον λόγο του, δημιουργώντας έναν τεχνητό αγωγό 

επικοινωνίας με τον δέκτη, πετυχαίνοντας έτσι να απευθύνεται άμεσα σε 

αυτόν, σαν να συνομιλεί μαζί του. Επίσης προσδίδεται και συναισθηματική 

προσέγγιση. Τέλος, γίνεται χρήση μεταφορικής λειτουργίας της γλώσσας με 

σχήματα λόγου από μέρους του ομιλητή, όπως “…οι καρδιές των λαών της 

Ευρώπης…”, απευθυνόμενος με αυτό τον τρόπο στο συναίσθημα του δέκτη και 

κάνοντας το ύφος του κειμένου πιο άμεσο, ζωντανό και παραστατικό.   

 

Β2. iv)    Με την χρήση της διπλής παύλας στην τρίτη παράγραφο 

του κειμένου Ι, ο συγγραφέας επιδιώκει να παραθέσει ένα σχόλιο σχετικά με το 

αξίωμα των πολιτικών ηγετών που προωθούν και επιδιώκουν τις ένοπλες 

συγκρούσεις,  αναφέροντας πως αυτό το αξίωμα είτε έχει αποκτηθεί 

δημοκρατικά ή μη, δεσμεύει τον εκάστοτε πολιτικό με μεγάλη ευθύνη απέναντι 

στην ανθρωπότητα και τον ομαλό βίο της. Η διπλή παύλα έχει κυρίως 

επεξηγηματικό, συμπληρωματικό ρόλο και βοηθά να αποφευχθεί η σύγχυση του 

αναγνώστη, χωρίς να διακόπτεται η ροή του λόγου. Επιπλέον, προσδίδει έμφαση 

στον λόγο.  
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Β3. i)  

αναντίλεκτα: αδιαμφισβήτητα  

εκτοπίζει: παραμερίζει  

ανταγωνισμό: αντιπαλότητα  

επιβάλλεται: επιτάσσεται  

οδεύουν: κατευθύνονται 

έκφραση: έκφανση  

επείγουσες: επιτακτικές  

αναδύεται: εμφανίζεται  

ανήμπορους: αδύναμους  

συναντήσουν: βρουν  

 

ΘΕΜΑ Γ.  

 Στο κείμενο ΙΙΙ, ο κειμενογράφος κάνει αισθητή την καταστροφικότητα 

του πολέμου, αναφερόμενος συγκεκριμένα στο περιστατικό ρίψης της ατομικής 

βόμβας στην Χιροσίμα. Το συγκείμενο του ποιήματος αφορά ένα επτάχρονο  

κοριτσάκι, δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του από την ατομική βόμβα ουρανίου 

στην Χιροσίμα, καθώς και την έκκληση του για παγκόσμια ειρήνη μετά από 

αυτό το απάνθρωπο γεγονός. Αναλυτικότερα, κάνει χρήση α’ ενικού ρηματικού 

προσώπου όπως “ Εγώ είμαι…”, “…καθόμουνα…” , “…μου καήκανε τα 

χέρια…”, μέσω του οποίου προσδίδει αμεσότητα, ζωντάνια, ζωηρότητα και 

ενδιαφέρον στον λόγο του,  καθώς η αφήγηση εμπεριέχει το στοιχείο της 

προσωπικής μαρτυρίας, ενώ παρουσιάζεται προσωπικός εξομολογητικός τόνος. 

Προσδίδεται συγκινησιακή χροιά στην μαρτυρία του παιδιού. Παράλληλα, με 

την χρήση παρομοιώσεων, όπως “…που σαν κομμάτι εφημερίδα κάηκε…” 

καθιστά τον λόγο του πιο παραστατικό ζωντανό και εν τελεί πιο πειστικό, 

καθώς η θέση του γίνεται πιο εύληπτη,  κατανοητή και διεγείρεται το 

ενδιαφέρον του αναγνώστη. Μάλιστα, με την χρήση μεταφορικής λειτουργίας 

της γλώσσας με σχήματα λόγου, όπως “…μια χουφτίτσα στάχτη απέμεινα…”, ο 

ποιητής απευθύνεται στο συναίσθημα του δέκτη και φανερώνεται πως σκοπός 

του είναι να τον συγκινήσει.  

 Σε προσωπικό επίπεδο, θεωρώ καταδικαστέα την ρίψη των ατομικών 

βομβών,  και ευρύτερα την χρήση καταστροφικών όπλων και μέσων, που 

ενέχουν συνέπειες κατά ολόκληρου του πλανήτη, όχι μόνο της ανθρωπότητας. 

Το συγκεκριμένο κείμενο πιστεύω βρίσκει άμεση ανταπόκριση στην σημερινή 

εποχή, καθώς αποτελεί μια αφήγηση παιδιού και παρουσιάζει την φρίκη του 

πολέμου μέσα από τα μάτια του. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν έχει 

ξαναχρησιμοποιηθεί ατομική βόμβα,  είναι η αλήθεια, όμως το ποίημα 

αναφέρεται με εύστοχο τρόπο στα συναισθήματα των παιδιών που βρίσκονται 

εντός εμπόλεμων ζωνών και ως στόχο έχει την ευαισθητοποίηση του κοινού. Το 

ψυχολογικό και ψυχικό μετατραυματικό στίγμα,  άγχος και στρες που τους 

αποτυπώνει ο πόλεμος, τις περισσότερες φορές είναι μη αντιστρέψιμο, γεγονός 

που μόνο υποβάθμιση της ανθρώπινης ζωής αποτελεί. Γι’  αυτό αποτελεί 

επιτακτική ανάγκη η προστασία με κάθε κόστος των παιδιών, και για αυτό τον 
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λόγο το ποίημα σκιαγραφεί κατάλληλα την σημερινή εποχή της παιδικής 

εκμετάλλευσης.   

 

ΘΕΜΑ Δ.  

 Η αξία της ζώς του παιδιού   

  Στο πλαίσιο μιας αδιάλειπτα εξελισσόμενης εποχής επιστημονικά και 

τεχνολογικά, ο εξουθενωτικός ρυθμός ζωής, η εντατικοποίηση, η πολλαπλότητα 

των ρόλων, κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος. Οι απαιτήσεις 

αυξάνονται,  οι τάσεις διαφοροποιούνται, οι επιλογές πολλαπλασιάζονται, οι 

προτεραιότητεςεπαναπροσδιορίζονται. Δυστυχώς, όμως, η υιοθέτηση “ δυτικών 

προτύπων “ και η παγίωση της παγκοσμιοποίησης καθιστούν την αλόγιστη και 

υπέρμετρη παιδική εκμετάλλευση και εργασία ως αντιστάθμισμα στην 

ανθρώπινη ανάγκη για ψυχοπνευματική αποφόρτιση. Αλλεπάλληλα είναι τα 

κρούσματα παραβίασης των δικαιωμάτων του παιδιού, γεγονός που επιτάσσει 

τόσο την σκιαγράφηση των επιπτώσεων του φαινομένου, όσο και την 

παρουσίαση μηχανισμών άμυνας και χειρισμών προς αναβάθμιση της θέσης του 

παιδιού.  

  Ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

“αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της της 

ειρήνης στον κόσμο”. Μάλιστα, τα δικαιώματα του παιδιού αποτελούν 

σημαντική βάση του ανθρώπινου πολιτισμού. Η καταπάτηση τους επιφυλάσσει 

ένα αβέβαιο μέλλον, καθώς τα παιδιά-θύματα διαστρεβλώνονται, λόγω της 

σωματικής και ψυχικής φθοράς που κρύβουν τα επικίνδυνα κυκλώματα, η 

πορνεία και ο πόλεμος,  ενώ μερικές φορές δεν καταφέρνουν να επιβιώσουν 

μέσα στην πίεση και την κακομεταχείρηση. Εξάλλου, η παιδική εκμετάλλευση 

φέρει επιπτώσεις και στον πολιτισμό καθώς ο χαρακτήρας του πλήττεται από 

την φρικαλεότητα της ζοφερής αυτής πραγματικότητας, με την παιδική εργασία 

να αποτελεί την εύκολη λύση στις αναπτυσσόμενες χώρες του <<Τρίτου 

Κόσμου>>, καθώς αποτελούν τα εύκολα εργατικά χέρια με φθηνό κόστος.   

  Είναι γεγονός, όλοι αντιλαμβανόμαστε, πως η καταπάτηση των 

δικαιωμάτων του παιδιού ενέχει σοβαρές συνέπειες κυρίως και για τα παιδία και 

δευτερευόντως για την κοινωνία μας. Επεκτείνοντας, λοιπόν, τον συλλογισμό 

μας, γίνεται αντιληπτό πως είναι απαραίτητη η διασφάλιση και η προάσπιση 

τους, με απότερο σκοπό την προφύλαξη των παιδιών από την απάνθρωπη 

τακτική όσων επιδιώκουν να τα χρησιμοποιούν και τα διαφθείρουν για 

προσωπικά συμφέροντα. Σε αυτό το σημείο εύλογος είναι ο προβληματισμός ‘ με 

ποιους τρόπους είναι δυνατή η αναβάθμιση της θέσης των παιδιών στις 

σύγχρονες κοινωνίες;   

 Η πάταξη της παιδικής εκμετάλλευσης θα επιτευχθεί μόνο με την 

συλλογική δραστηριοποίηση όλων μας. Η διοργάνωση και συμμετοχή σε 

προγράμματα οικονομικής, ψυχολογικής υποστήριξης, ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης και επαγγελματικής κατάρτισης για τα παιδιά-θύματα και τις 

οικογένειες τους, θα εξαλείψει την φτώχια και θα συρρικνώσει τις πιθανότητες 

για άλλα περιστατικά,  ενώ θα προσφέρει μια γαλήνευσει για τα παιδιά και θα 

απαλύνει τα τραύματα που πιθανώς θα έχουν. Μάλιστα, η ενημέρωση σχετικά 



Έλενα Καραλέκα Σελίδα 6 

 

με τα κυκλώματα trafficking σε γονείς και παιδία, θα μπορούσε να αποβεί 

σωτήρια. Εξάλλου, το κράτος έχει ευθύνη να μεριμνήσει και να λάβει νομικά 

μέτρα για την προστασία των παιδιών από την παιδική εργασία, την σεξουαλική 

εκμετάλλευση, την στράτευση, μαζί με την διοργάνωση ομιλιών από 

διανοούμενους ανθρώπους. Ευρύτερα είναι αναγκαία η ύπαρξη μιας συλλογικής 

στάσης ενδιαφέροντος απέναντι στο ζήτημα, χωρίς ηθικούς φραγμούς, 

αδαφορία και παθητική στάση.  

  Συνοψίζοντας γίνεται αντιληπτό πως το φαινόμενο παραβίασης, 

συστηματικής καταπάτησης και εξαθλίωσης των δικαιωμάτων του παιδιού 

λαμβάνει ανησυχητική διάσταση. Όλοι μας θα συμφωνήσουμε, πως απαιτείται, 

πλέον, εγρήγορση και αδιάλειπτη προσπάθεια συγκερασμού θεωρίας και 

συνείδησης της πραγματικότητας ώστε να γίνει πράξη το βαρυσήμαντο χρέος 

όλων μας ως προς την εξάλειψή του. Με αυτή την προοπτική, θα αναδειχθεί η 

πραγματική αξία του ανθρώπου και ειδικότερα ο σεβασμός απέναντι στην 

ανθρώπινη ιδιότητα και υπόσταση, με τα παιδιά να απέχουν από περιστατικά 

εκμετάλλευσης, ζώντας μια φυσιολογική και αρμονική ζωή.   

 

 

 

 


