
 

 

 

 

 

 

Α. Η συγγραφέας μεταξύ άλλων αναφέρεται στις δύσκολες συνθήκες ζωής των προσφυγόπουλων.  

Μετά από ένα επικίνδυνο για τη ζωή τους ταξίδι – κάποια είναι και  μωρά - , φτάνουν στην νέα τους 

πατρίδα, όπου τα περιμένει δουλειά στα φανάρια. Αφήνουν στα συντρίμμια της βομβαρδισμένης τους 

πατρίδας τα παιχνίδια τους. Βιώνουν πόνο αβάσταχτο να περιπλανιόνται μόνα, μέσα στο κρύο,  με 

λιγοστά εφόδια, χωρίς παρηγοριά, κουρασμένα, τρομαγμένα και κυνηγημένα.  

(λέξεις   65) 

 

Β1.  

α. Λάθος 

β. Σωστό 

γ. Σωστό  

δ. Λάθος 

ε. Σωστό 

 

Β2.   α) Στην πρώτη παράγραφο του κειμένου 1 η συγγραφέας αναφέρεται στην φιλοξενία από το 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας ενός αγάλματος από την αρχαιότητα το οποίο αναπαριστά 

ένα νήπιο με κουκούλα και ένα σκυλάκι. Το άγαλμα αυτό βρέθηκε στη Μικρά Ασία και ονομάζεται 

«προσφυγάκι».  

 Με αφορμή το άγαλμα αυτό η συγγραφέας αναπτύσσει τον προβληματισμό και τις σκέψεις της 

για τα προσφυγάκια της σύγχρονης εποχής. Η περιγραφή των σύγχρονων προσφυγόπουλων να φορούν 

«παλτό με κουκούλα» και να κρατούν «μία σακούλα με τα απαραίτητα στα χέρια τους» δικαιολογεί τον 

συνειρμό της συγγραφέα. Η εικόνα του αγάλματος, καθώς και το όνομά του της θυμίζει τα σημερινά 

προσφυγάκια.  

 Η επιλογή της συγγραφέα να ξεκινήσει το κείμενό της με την αναφορά στο αρχαίο αυτό άγαλμα 

του νηπίου προκαλεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Παρόλο που ο τίτλος τον προϊδεάζει ότι το κείμενο 

θα αναφέρεται στα προσφυγόπουλα ή σε ένα προσφυγάκι, ο πρόλογος ανατρέπει την αρχική αυτή 

αίσθηση, γιατί δίνει την εντύπωση πως τελικά στο κείμενο θα γίνει αναφορά στο άγαλμα αυτό. Στη 

συνέχεια όμως αιφνιδιάζεται για δεύτερη φορά ο αναγνώστης, γιατί δικαιώνεται η αρχική του εντύπωση, 

δεδομένου ότι το άγαλμα «προσφυγάκι» αποτελεί μόνο την αφορμή, για να εκφραστούν οι σκέψεις της 

συγγραφέα για τα απροστάτευτα προσφυγόπουλα του σήμερα.  

 

β)  Στην τελευταία παράγραφο του κειμένου 1 η συγγραφέας χρησιμοποιεί ως τρόπο ανάπτυξης/ σχήμα 

λόγου την αντίθεση. Αντιπαραβάλλει τους λόγους για τους οποίους πέθαιναν τα παιδιά στην αρχαιότητα 

με τους λόγους που πεθαίνουν σήμερα. Στην αρχαιότητα ο θάνατος ενός παιδιού δεν ήταν απόρροια 

εγκληματικής ενέργειας του ανθρώπου, όπως ισχύει σήμερα. Με την αντίθεση αυτή η συγγραφέας 

                               

 
                                                                                ΣΑΒΒΑΤΟ  12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2022 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ  

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΗΣΤΑΚΗ 



προσεγγίζει πολύπλευρα το θέμα της, για να καταστήσει περισσότερο κατανοητή την ανάλγητη στάση 

της σύγχρονης πολιτισμένης ανθρωπότητας απέναντι στα παιδιά. Επίσης, μέσα από την αντίθεση αυτή 

δίνεται έμφαση στο δεύτερο σκέλος της, δηλαδή στο ότι σήμερα τα παιδιά -  σε αντίθεση με την 

αρχαιότητα που ο ανθρώπινος πολιτισμός δεν είχε σημειώσει ανάλογες πολιτισμικές κατακτήσεις - είναι 

τα μεγάλα θύματα της σκληρότητας και της απανθρωπιάς που διέπει τον σύγχρονο κόσμο. Αυτό ακριβώς 

είναι και το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει και στο οποίο θέλει να δώσει έμφαση.  

 

Β3. Τα κείμενα 1 και 2 επικαλούνται το συναίσθημα του αναγνώστη. Το κείμενο 1 επιτυγχάνει την 

συναισθηματική ενεργοποίησή του μέσα από:  

• την περιγραφή: «Ακούγονται … γερασμένο.». Η συγγραφέας περιγράφει το προσφυγάκι να 

κλαίει παραπονεμένο, να περιπλανάται ζεστά ντυμένο μέσα στο κρύο, μόνο και τρομαγμένο, 

χωρίς να μπορεί να βρει σε κάτι παρηγοριά. Με την περιγραφή προσδίδεται αμεσότητα, 

ζωντάνια και παραστατικότητα στο κείμενο, δραματοποίηση και θεατρικότητα, ενώ 

παράλληλα ανακαλούνται στην μνήμη του αναγνώστη εικόνες προσφυγόπουλων που 

υποφέρουν. Η περιγραφή αυτή προκαλεί το συναίσθημα της λύπης για τη ζωή των μικρών 

αυτών παιδιών.  

• τις ρητορικές ερωτήσεις: «Ποιος όμως δεν σκέφτεται αυτά τα παιδιά, που χτυπιούνται και 

πεθαίνουν από τον πόλεμο άρρωστα και αφυδατωμένα; […] Ποιος;»: με τα ρητορικά αυτά 

ερωτήματα και την επανάληψη της ερωτηματικής αντωνυμίας «ποιος» η συγγραφέας 

εκφράζει την αγανάκτησή της για την αδιαφορία της ανθρωπότητας απέναντι στα 

προσφυγάκια, ενεργοποιώντας και την αγανάκτηση του αναγνώστη. Επίσης, έμμεσα 

ενοχοποιεί όσους αδιαφορούν για την παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών αυτών. 

 

[Άλλα μέσα που θα μπορούσαν να αναφερθούν: 

• η συγκινησιακή γλώσσα: «…να επιζήσουν στην ξενιτιά, αφήνοντας πίσω τους την δική τους 

γη…» 

• οι μεταφορές: «να τραγουδήσουν την άνοιξη, κι ας είναι σκληρή από εχθρικές επιθέσεις» 

• το ασύνδετο σχήμα: «…φορά πλεκτό καπέλο, κασκόλ χοντρό γύρω από τον λαιμό, παλτό με 

κουκούλα, κρατώντας στο δεξί χέρι μια σακούλα με τα απαραίτητα που του έδωσε η μάνα του 

και στο αριστερό μια σοκολάτα…» 

• η παρομοίωση: «…σαν πουλάκια, που βγήκαν να τραγουδήσουν την άνοιξη…»] 

 

Τα μέσα με τα οποία η συγγραφέας επικαλείται το συναίσθημα στο κείμενο 2 είναι τα εξής:  

• Αφήγηση: Η καθηγήτρια αφηγείται την εμπειρία της με τον Φαρίντ  μπαίνοντας για πρώτη 

φορά στο Α3  [«Μπαίνω … να συζητήσουμε.»], το δύσκολο και επικίνδυνο ταξίδι του Φαρίντ 

από το Αφγανιστάν μέχρι την Ελλάδα [«Ζωή σε μεγάλη φτώχεια … και από εκεί στο Α3.»] και 

στο τέλος κορυφώνει την αφήγησή της με την αντίδραση των παιδιών του Α3 και του Φαρίντ 

απέναντί τους [«Τα παιδιά … τον χειροκροτάνε»]. Με την αφήγηση διεγείρεται 

συναισθηματικά ο αναγνώστης, αισθάνεται θαυμασμό για το πώς ο Φαρίντ κατάφερε μέσα 

από τόσες δυσκολίες να φτάσει στην Ελλάδα, αλλά και για την ήρεμη και ειλικρινή στάση του 

απέναντι στους συμμαθητές του. Επίσης, συγκινεί ιδιαίτερα η αντίδραση της καθηγήτριας, του 

διευθυντή και των παιδιών του Α3 και καλλιεργείται η ελπίδα στον αναγνώστη ότι υπάρχει 

ακόμη ανθρωπιά σε αυτόν τον κόσμο.  

• Ασύνδετο σχήμα: «Ζωή σε μεγάλη φτώχεια … έξω από το παράθυρο.». Με το ασύνδετο σχήμα 

η συγγραφέας αφηγείται πυκνώνοντας τις μεγάλες δυσκολίες που είχε το ταξίδι του Φαρίντ 



από το Αφγανιστάν στην Ελλάδα, προσδίδοντας ένταση στην αφήγησή της. Επίσης, προκαλεί 

τον θαυμασμό του αναγνώστη και ενεργοποιεί την ενσυναίσθησή του για τις δυσκολίες που 

περνούν στην εποχή μας εκτοπισμένοι συνάνθρωποί μας.  

 

[Άλλα μέσα που μπορούν να αναφερθούν:  

• Χιούμορ – εύθυμος τόνος: «τρέχει τρέχει τρέχει και ζει 10 μέρες in the jungle»//» «…η ατομάρα 

τους λέει δεν έχω πρόβλημα να κλάψετε…»  

• Η εναλλαγή α΄ ενικού, α΄ πληθυντικού, β΄ ενικού και γ΄ προσώπου: «Μπαίνω…», «…να με κάνει 

να νιώσω…»/ «…μας δείχνει…»/ «…να ανέβεις και να κατέβεις…»/ «Εμψυχώνει…» 

 

 

Γ.  Ο ποιητής παροτρύνει τον αναγνώστη, απευθυνόμενος σε αυτόν σε β’ ενικό πρόσωπο, να 

προστατεύσει τα παιδιά από τις υστερόβουλες προθέσεις αυτών που «κάποτε θα ΄ρθουν». Τον 

προειδοποιεί ότι θα είναι ψέμα, αν του πουν ότι τον «αγαπούν» και ότι τον «θέλουν» και ότι θα τον 

«πουλήσουν» σε περίπτωση που «γνωστικοί, λογάδες και γραμματικοί» επιχειρήσουν να τον πείσουν.  

Επαναλαμβάνει ότι «κάποτε θα ‘ρθουν», χωρίς να διευκρινίζει πότε και ποιοι ακριβώς, για να υποψιάσει 

τον αναγνώστη ότι ο κίνδυνος παραπλάνησης ελλοχεύει ανά πάσα στιγμή και ίσως από άτομα υπεράνω 

υποψίας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, όμως, προτρέπει τον αναγνώστη με την προστακτική («έχε τον νου 

σου») να προλάβει την έκθεση των παιδιών στα ψέματα και στις μεθόδους αποπροσανατολισμού 

κλειδώνοντας την πόρτα (ύφος επιτακτικό). Στους δύσκολους καιρούς της «καταιγίδας» ο ποιητής ζητάει 

έντονα  από τον αναγνώστη να υπερασπιστεί το παιδί. Η επιμονή του ποιητή ο αναγνώστης να «έχει τον 

νου του στο παιδί» (επανάληψη) αιτιολογείται, όταν ο ποιητής δηλώνει ότι μόνο τα παιδιά αποτελούν 

την ελπίδα για ένα καλύτερο και πιο ανθρώπινο μέλλον. (λέξεις 169) 

 Εμείς τα παιδιά είμαστε αναμφισβήτητα η ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο, πιο δίκαιο, πιο 

δημοκρατικό, ειρηνικό και φιλελεύθερο, έναν κόσμο ασφάλειας και αλτρουισμού. Με την αθωότητα και 

την αγνότητά μας μπορούμε να οραματιζόμαστε ένα μέλλον στο οποίο κάθε άνθρωπος θα έχει μερίδιο 

στη συλλογική ευτυχία.  (λέξεις 45) 

 
 

Δ.   

Αξιότιμε δήμαρχε,  

Αγαπητοί συνδημότες,  

φίλες και φίλοι,  

 

  Η αποψινή μας συνάντηση δίνει σε όλους μας την ευκαιρία να εκφράσουμε τους βαθύτατους 

προβληματισμούς μας για τα μεγάλα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Σε μία εποχή ιλιγγιώδους 

ανάπτυξης του πολιτισμού ο άνθρωπος αποδεικνύεται πολλές φορές αδύναμος και μικρός, για να φανεί 

αντάξιος του ανθρωπιστικού του χρέους. Στο πλαίσιο αυτό ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα του 

σύγχρονου κόσμου είναι αναμφισβήτητα η παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών. Έκρινα, λοιπόν, 

σκόπιμο να συμμετέχω στην αποψινή μας συζήτηση εκθέτοντας τις περιπτώσεις που αποδεικνύουν το 

φαινόμενο αυτό.  

 

 



Ζητούμενο 1: περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων των παιδιών στον σύγχρονο κόσμο  

 

❖ Περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων των παιδιών στο πλαίσιο των κοινωνιών στις 

οποίες ζουν: 

→ Πληροφορίες κειμένου:  

− Φτώχεια και εξαθλίωση: παιδιά πεινούν και στερούνται βασικά αγαθά 

διαβίωσης. 

− Φόβος εξαιτίας της τρομοκρατίας που ασκούν ακραία, απολυταρχικά 

καθεστώτα ή και εξαιτίας του πολέμου: παιδιά τρομαγμένα από τις εικόνες 

φρίκης που βιώνουν στη χώρα τους. 

− Ορφάνια: παιδιά χάνουν τους γονείς τους σε πολέμους ή εξαιτίας της 

βαναυσότητας της εξουσίας της χώρας τους. 

− Παιδική εργασία: παιδιά εργάζονται σε φανάρια για να επιβιώσουν. 

→ Επιχειρήματα δικά μου:  

− Παιδιά γίνονται θύματα βίας, σωματικής και ψυχολογικής, και βάναυσης 

κακοποίησης. 

− Παιδιά γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης για να απομυζούν κέρδη αυτοί 

που καπηλεύονται την αθωότητά τους. 

− Παιδιά καταλήγουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας και εγκατάλειψης. 

− Παιδιά αντιμετωπίζουν το φάσμα του ρατσισμού, της απόρριψης και της 

περιθωριοποίησης. 

− Παιδιά στερούνται το δικαίωμα της παιδείας και της μόρφωσης.  

− Υπάρχουν παιδιά που δεν απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες προόδου και ένταξης 

στην κοινωνική ζωή με τα άλλα παιδιά.  

 

❖ Περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων των παιδιών σε διεθνές επίπεδο:  

→ Πληροφορίες κειμένου:  

− Παιδιά – πρόσφυγες, που αναγκάζονται σε εκπατρισμό, κάποια χωρίς τους 

γονείς τους, που περιπλανιόνται μόνα, ταξιδεύοντας κάτω από εξαιρετικά 

επικίνδυνες συνθήκες σε άλλες χώρες, τρομαγμένα, κουρασμένα, με τα 

απολύτως απαραίτητα, που έχουν αφήσει για πάντα την παιδικότητά τους 

κάτω από τα συντρίμμια του βομβαρδισμένου τόπου τους. 

→ Επιχειρήματα δικά μου: 

− Παιδιά σκλαβάκια, που δουλεύουν κάτω από εξαιρετικά σκληρές συνθήκες 

για την επιβίωση τη δική τους και της οικογένειάς τους 

− Παιδιά που στρατολογούνται, διδάσκονται τη βία και τη βαναυσότητα, για να 

υπηρετήσουν τον πόλεμο και τους επιτήδειους υποκινητές του. 

− Παιδιά στον αναπτυσσόμενο κόσμο που στερούνται τροφής, νερού, σχολείων, 

φαρμάκων και οποιουδήποτε άλλου αγαθού θα τους εξασφάλιζε στοιχειώδη 

ποιότητα ζωής.  

− Όλα τα παιδιά του σύγχρονου κόσμου στερούνται το δικαίωμα να ζουν σε ένα 

υγιές φυσικό περιβάλλον και σε μία κοινωνία ασφάλειας και ανθρωπιάς.  



Ζητούμενο 2: πώς θα μπορούσατε εσείς προσωπικά να συμβάλλετε στον περιορισμό του 

φαινομένου;  

• Μέσα από την υπεράσπιση ανθρωπιστικών αξιών, της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης, της 

κατανόησης απέναντι στις δυσκολίες του άλλου, της ευγένειας, της αποδοχής της 

διαφορετικότητας, υπεράσπιση αναγκαία στον σύγχρονο ανάλγητο και σκληρό κόσμο, 

προκειμένου να συμβάλλω στην παγίωση ενός καθολικού ανθρωπιστικού ηθικού 

υπόβαθρου που θα λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας για τα δικαιωμάτων των παιδιών.  

• Μέσα από την ενεργοποίηση των πνευματικών μου δυνάμεων, προκειμένου να 

αμφισβητώ και να κρίνω ορθολογικά τις σύγχρονες συνθήκες ζωής, ώστε με την πολιτική 

μου τοποθέτηση και τη συνολική στάση ζωής μου να συμβάλλω στη διαμόρφωση μίας 

κοινωνίας ασφάλειας για όλα τα μέλη της και κυρίως για τα παιδιά της.  

• Μέσα από τη συμμετοχή μου σε συλλογικές δράσεις 

− μέσα από διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις, μέσα από τις οποίες θα έχω την ευκαιρία 

να εκφράζω την εναντίωσή μου σε οποιοδήποτε φαινόμενο υπονομεύει τα 

δικαιώματα των παιδιών. 

− μέσα από την συμμετοχή μου σε εθελοντικές δράσεις που να υπερασπίζονται τα 

δικαιώματα των παιδιών και να βελτιώνουν τη θέση τους στον σύγχρονο κόσμο. 

− μέσα από την έκφραση της απέχθειάς μου - στον τύπο, στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, σε εκδηλώσεις-  για την κατάφωρη κακοποίηση των παιδιών σε όλον 

τον κόσμο.  

 

Δεν νομίζω ότι κανένας από όλους όσους παραβρισκόμαστε εδώ σήμερα θα διαφωνούσε 

με το ότι η παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών στον σύγχρονο κόσμο αποτελεί τη μεγάλη 

απόδειξη ότι ο πολιτισμός μας δεν έχει ακόμη φτάσει στην κορύφωσή του, που δεν είναι άλλη από 

την καταξίωση του ανθρωπισμού. Μόνη ελπίδα στη λαίλαπα του σύγχρονου κόσμου, εκείνου που 

θέλει ακόμη και τα αθώα παιδιά του να πονούν, είναι η παιδεία, η βαθιά και ουσιαστική, εκείνη 

με την ακατανίκητη δύναμη να εξανθρωπίζει και να εξευγενίζει τον άνθρωπο!  

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 
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