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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές 
Α.  
Α1.  Περίληψη 
 
Ο δοκιµιογράφος  απαριθµεί τις αρετές της δηµοκρατίας, αφορµώµενος από το 
ερώτηµα των νέων σχετικά µε την ύπαρξη του δηµοκρατικού πολίτη που εµφορείται 
από ιδανικά. Ξεκινά µε την αρετή της ανοχής, ως αποτέλεσµα  των  διαρκών 
εξοντωτικών θρησκευτικών πολέµων, την οποία απειλεί σήµερα ο φανατισµός  που 
επιβάλλεται µε τη βία. Επισηµαίνει τη µη χρήση βίας ως δεύτερη αρετή που 
εξασφαλίζει την εναλλαγή των κυβερνώντων και τη διευθέτηση των κοινωνικών 
συγκρούσεων. Συνεχίζει µε το ιδεώδες της εξέλιξης της κοινωνίας ως απόρροια της 
ειρηνικής  αντιπαράθεσης ιδεών και διαφοροποίησης της κουλτούρας. Ολοκληρώνει 
µε το «ιδανικό της αδελφότητας» που, ως ήθος και στάση ζωής,  διασφαλίζει την 
αδιάλειπτη πορεία της δηµοκρατίας και διαµορφώνει µια κοινή µοίρα, η 
συνειδητοποίηση της οποίας επιτάσσει σήµερα την ενεργή και υπεύθυνη συµµετοχή. 
(120 λέξεις) 
 
Β1 α. Σωστό 
      β. Λάθος 
      γ. Σωστό 
      δ. Σωστό 
      ε. Λάθος 
 
Β2. α. Ο συγγραφέας επιλέγει ως τρόπο πειθούς ανάµεσα σε άλλους και την επίκληση 
στην αυθεντία. ∆ύο περιπτώσεις είναι οι εξής:1. «Ποτέ µου δεν ξεχνώ τη διδαχή του 
Πόπερ, σύµφωνα µε την οποία αυτό που ουσιαστικά διακρίνει µια δηµοκρατική 
εξουσία από µια µη δηµοκρατική είναι πως µονάχα στην πρώτη οι πολίτες µπορούν 
να ξεφορτωθούν τους κυβερνώντες χωρίς αιµατοχυσίες» (3η παράγραφος). 2. «Στο 
έργο του Φιλοσοφία της Ιστορίας ο Χέγκελ χαρακτήρισε την Ιστορία ως «απέραντο 
σφαγείο». 
 
β. Στην πρώτη περίπτωση ο συγγραφέας χρησιµοποιεί την επίκληση στην αυθεντία, 
προκειµένου να διατυπώσει µε αντικειµενικότητα την άποψη ότι στις δηµοκρατικές 
εξουσίες οι κοινωνικές συγκρούσεις επιλύονται χωρίς τη χρήση βίας, και πως αυτό 
που διακρίνει µια δηµοκρατική εξουσία από µια µη δηµοκρατική είναι πως µονάχα 
στην πρώτη οι πολίτες µπορούν να ξεφορτωθούν τους κυβερνώντες χωρίς 
αιµατοχυσίες . Η άποψη του Καρλ Πόπερ προσδίδει στον λόγο του επισηµότητα και 
κύρος. 
Στη δεύτερη περίπτωση ο συγγραφέας  ενισχύει την άποψη ότι η ιστορία του 
ανθρώπου είναι σε µεγάλο βαθµό ιστορία συγκρούσεων αδελφοκτόνων,  
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παραθέτοντας τη φράση «απέραντο σφαγείο» που χρησιµοποίησε ο Χέγκελ στο έργο 
του «Φιλοσοφία της ιστορίας». Και σε αυτήν την περίπτωση η χρήση της επίκλησης 
στην αυθεντία κάνει το λόγο του συγγραφέα αντικειµενικό, επίσηµο και ενισχύεται η 
εγκυρότητά του. 
 
 
 
Β.3. α.  διδαχή: παραίνεση, διδασκαλία 
             χλευασµού: κοροϊδίας 
             συµβίωσης: συνύπαρξης 
             αντιπολιτεύεται: ανταγωνίζεται, αντιστέκεται, αντιλέγει 
 
β. απέραντο σφαγείο: ποιητική λειτουργία της γλώσσας. Με τη φράση αυτή εννοείται 
ότι κατά τη διάρκεια της ιστορίας  σκοτώθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι. 
Φωτίζει την πορεία µας: ποιητική λειτουργία της γλώσσας. Με την φράση αυτή 
εννοείται ότι µε τη βοήθεια της λογικής το άτοµο µπορεί να κρίνει αντικειµενικά. 
 
Β.4. α.  
1. «Χρειάζεται µια απάντηση στο βασικό ερώτηµα που άκουσα να επαναλαµβάνεται 
συχνά, κυρίως από τους νέους οι οποίοι τόσο εύκολα αυταπατώνται κι εξίσου εύκολα 
απογοητεύονται»   
«Αν σήµερα απειλείται η ειρήνη στον κόσµο, η απειλή προέρχεται για άλλη µια φορά 
από τον φανατισµό, δηλαδή από την τυφλή πίστη στη δική µας αλήθεια και ότι αυτή 
µπορεί να επιβληθεί µε τη βία» 
 
2. «Πώς όµως να µην πάρουµε υπόψη µας τις µεγάλες ιδεολογικές συγκρούσεις που 
δηµιούργησαν αυτούς τους κανόνες; Θέλετε να δοκιµάσουµε να τις απαριθµήσουµε;» 
(1η παράγραφος) 
«Πρώτο µεταξύ όλων συναντάµε µέσα από αιώνες αµείλικτων θρησκευτικών πολέµων 
το ιδανικό της ανοχής», «τα έχουµε µπροστά στα µάτια µας» (2η παράγραφος») 
 
β. Η παρένθεση χρησιµοποιείται προσθετικά – επεξηγηµατικά. Ο συγγραφέας 
προσθέτει στην παρένθεση την ορολογία που χρησιµοποιήθηκε για το ιδανικό της 
αδελφότητας στη Γαλλική Επανάσταση. 
 
γ. Η σύνταξη που χρησιµοποιείται είναι ενεργητική. 
Μετατροπή σε παθητική: «Η διαµόρφωση και η εξάπλωση ειρηνικών επαναστάσεων 
επιτρέπονται µόνο από τη δηµοκρατία» 
  
Γ. Επικοινωνιακό πλαίσιο: άρθρο στην ηλεκτρονική  εφηµερίδα του σχολείου 

 
Ύφος: σοβαρό. 
 
Ρηµατικά πρόσωπα: α΄ πληθυντικό, γ΄ ενικό – πληθυντικό. 
 
Τρόπος πειθούς: επίκληση στη Λογική 
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Τίτλος: «∆ηµοκρατία και πολίτης»  
 
Πρόλογος:  
Το άρθρο απαιτεί αφόρµηση, καθώς σχολιάζει και ερµηνεύει στοιχεία της 
επικαιρότητας. Εποµένως, στον πρόλογο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αφορµή 
η τελευταία εκλογική αναµέτρηση και το αυξηµένο ποσοστό αποχής. Στη 
συνέχεια, θα τονιστούν τα δύο ερωτήµατα που θα απασχολήσουν τον 
αρθρογράφο 
 
 
 
Α΄ Ζητούµενο: οι ενέργειες µε τις οποίες ο πολίτης κάνει πράξη τη 
δηµοκρατία στην καθηµερινότητά του. 
 
Ενηµέρωση. Σφαιρική πληροφόρηση για ζητήµατα πολιτικά, κοινωνικά, σε 
εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσµια κλίµακα. Επαφή µε τα νέα ιδεολογικά 
ρεύµατα, τις πολιτικές εξελίξεις. Αντιλαµβάνεται ο πολίτης τις νέες προοπτικές 
που διανοίγονται σε επίπεδο ∆ηµοκρατίας. Προσαρµόζεται στα νέα δεδοµένα, 
καθώς γνωρίζει τα νοµοθετήµατα που αφορούν τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις του στα διάφορα πεδία της καθηµερινής ζωής. ∆ιαµορφώνει 
άποψη και αξιολογεί τα πολιτικά πρόσωπα, το πρόγραµµά τους αλλά και τον 
τρόπο µε τον οποίο ασκούν την εξουσία. 
 
Συµπεριφορά. Ενσυνείδητη τήρηση των νόµων, γραπτών και άγραφων. Στάση 
ζωής σε απλά ζητήµατα της καθηµερινότητας, όπως ο σεβασµός της 
προτεραιότητας, των ΑΜΕΑ, των ηλικιωµένων, εγκύων. Τυπικότητα στην 
τήρηση των υποχρεώσεων απέναντι στο Κράτος, όπως, για παράδειγµα, η 
διαφάνεια στη δήλωση ατοµικών εισοδηµάτων και περιουσιακών στοιχείων. 
Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων. Αποφυγή παραβατικής 
συµπεριφοράς και προσπάθειας εκµετάλλευσης πελατειακών σχέσεων. 
Προάσπιση του δηµόσιου συµφέροντος και της ατοµικής ιδιοκτησίας και 
ελευθερίας µε ταυτόχρονη απόρριψη του ατοµικισµού. Ανεκτικότητα απέναντι 
στη διαφορετική άποψη και ανοχή στο διαφορετικό. Απαλλαγή από τον 
σοβινισµό και τις υπερ-εθνικιστές τάσεις. Συµµετοχή σε εθελοντικές δράσεις.  
 
Συµµετοχή στα κοινά. Κριτική στάση στις αρχές και την εξουσία µε τη 
συνδροµή των ΜΜΕ (µέσω της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου αλλά και του 
∆ιαδικτύου). Αξιοποίηση του δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 
Προστασία του πολιτεύµατος από πιθανές προσπάθειες ανατροπής του ακόµα 
και µε τη θυσία των πολιτών. Ουσιαστική συµµετοχή σε πολιτικές οµάδες, 
µακριά, όµως, από έντονη κοµµατικοποίηση και φανατισµό. 
 
Μετάβαση: γίνεται φανερό ότι η δηµοκρατία στηρίζεται ουσιαστικά στην 
εγρήγορση των πολιτών. Ήδη από τον τρόπο εκπαίδευσης διαµορφώνονται οι 
δηµοκρατικοί πολίτες των αυριανών κρατών· τόσο από τη διδακτική µέθοδο 
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που επιλέγεται από την εξουσία και το ρόλο του διαλόγου σε αυτήν, όσο και 
από τα θέµατα που αγγίζει και µεταδίδει η παιδεία. 
 
Β΄ Ζητούµενο: δράσεις µε τις οποίες το σχολείο µπορεί να συµβάλλει στη 
διαµόρφωση ενεργών πολιτών µε δηµοκρατικό ήθος. 
 

Μετάδοση σφαιρικών γνώσεων - Πνευµατική καλλιέργεια. Βαθµιαία 
απελευθέρωση από άγνοια και αναχρονιστικές αντιλήψεις, απόκτηση 
ολοκληρωµένης αντίληψης για τον κόσµο, σωστή εκτίµηση και αξιολόγηση 
ιδεολογιών, γεγονότων, καταστάσεων, ρεαλισµός, ωριµότητα, απαγκίστρωση 
από αυθεντίες, εύρεση της αλήθειας. Ανάπτυξη κριτικού στοχασµού, 
αποτελεσµατικότερη ερµηνεία των κοινωνικών δεδοµένων, διαµόρφωση 
πολιτικών απόψεων, αντίσταση στη χειραγώγηση και στη µαζοποίηση µε 
γόνιµη αµφισβήτηση, ευθυκρισία, ικανότητες σύγκρισης, ανάλυσης, 
ερµηνείας, οργάνωσης και διαχείρισης των πληροφοριών, απαλλαγή από 
εσωτερικά δεσµά, πνευµατική πληρότητα. Μαθήµατα πολιτικού και 
κοινωνικού προβληµατισµού (Πολιτική αγωγή, Κοινωνιολογία)αναδεικνύουν 
την αξία της κοινωνικής συνείδησης και του συλλογικού πνεύµατος και τη 
συµβολή τους στην υλοποίηση και την ορθή λειτουργία του δηµοκρατικού 
πολιτεύµατος, γνώση αρχών δηµοκρατίας (ισότητα, ισονοµία, αξιοκρατία, 
ελευθερία έκφρασης) .    

 
Προσφορά Κοινωνικής Αγωγής και Πολιτικής παιδείας. Επικοινωνιακή 

ικανότητα: διαλλακτικότητα, ιδεολογικές τοποθετήσεις, άσκηση στον διάλογο, 
στη συµµετοχή στη συνοµιλία, παράθεση και τεκµηρίωση προσωπικών 
θέσεων, πειθώ. Πνεύµα συλλογικότητας και συνεργασίας: οµαδική δράση και 
αγώνας για την προάσπιση των κοινωνικών ελευθεριών, ανάδειξη της 
σηµασίας της «κοινωνίας πολιτών» και του ρόλου της στην  οργανωµένη 
διεκδίκηση του γενικού συµφέροντος. Ευσυνειδησία: επίγνωση δικαιωµάτων 
αλλά και υποχρεώσεων, οικειοθελής τήρηση κανόνων, συνεχής επαγρύπνηση, 
αγώνας για τα ατοµικά αλλά και τα κοινωνικά δικαιώµατα. Κοινωνική ευθύνη: 
αυτοσεβασµός, αλληλοσεβασµός, ευαισθησία, κατανόηση της ουσίας της 
δηµοκρατίας που δε βρίσκεται στην κάλπη αλλά στις ανθρώπινες σχέσεις και 
στην κοινωνική συµβίωση, ανάληψη πρωτοβουλιών, έλεγχος εξουσίας. 
Νοοτροπία: η δηµοκρατία δεν είναι απλώς ένα πολίτευµα αλλά τρόπος σκέψης, 
συµπεριφοράς, στάση ζωής που βρίσκει εφαρµογή σε κάθε περίσταση της 
καθηµερινότητας. 

 
Μύηση στα ανθρωπιστικά ιδανικά / υιοθέτηση κώδικα αξιών, 

καλλιέργεια ηθικών αρετών. Ανιδιοτέλεια, ανθρωπιά, δικαιοσύνη, 
ευαισθησία, αγάπη, αλληλεγγύη. Σεβασµός στο διαφορετικό, πνευµατική 
ανεκτικότητα, παράκαµψη διαφωνιών, επιδίωξη συναινετικών λύσεων, µε 
επιδιώξεις τη συνοχή και την εύρυθµη λειτουργία της κοινωνίας. Ειλικρίνεια, 
εντιµότητα, αξιοπρέπεια, αυτοέλεγχος, αυτοπειθαρχία, ηθικοί ενδοιασµοί, 
εσωτερικές αντιστάσεις, αίσθηση καθήκοντος. Αγωνιστικότητα, µαχητικότητα, 
θέληση,  θάρρος, παρρησία, ελεύθερη βούληση, επιµονή, αποφασιστικότητα. 
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Ο θεσµός των µαθητικών κοινοτήτων ως µέσο βίωσης των 

δηµοκρατικών διαδικασιών. Βιωµατική επαφή και εξοικείωση µε τις 
δηµοκρατικές διαδικασίες (ψηφοφορία, «εκλέγειν-εκλέγεσθαι»). Υπεύθυνη 
δραστηριοποίηση, ανάπτυξη µαθητικής πρωτοβουλίας, διάλογος, συµµετοχή, 
κατάθεση προτάσεων, αυτενέργεια. Συνειδητοποίηση της ανάγκης συµµετοχής 
στις συλλογικές διαδικασίες, επίγνωση καθηκόντων και υποχρεώσεων, 
διαµόρφωση ορθών κριτηρίων ψήφου (ποιοτικά χαρακτηριστικά υποψηφίων). 
Μύηση στον δηµοκρατικό τρόπο σκέψης και δράσης, κατανόηση της σηµασίας 
που έχει η αντιπροσώπευση. Ελευθερία έκφρασης, ελευθερία διακίνησης 
ιδεών, πολυφωνία. Συζητήσεις µε ουσιαστικό περιεχόµενο για θέµατα της 
σχολικής κοινότητας, εκπαιδευτικά ζητήµατα αλλά και για προβλήµατα της 
σύγχρονης νεολαίας. 

 
Ο Εκπαιδευτικός ως πρότυπο δηµοκρατικής συµπεριφοράς. 

Αντικειµενικότητα, δικαιοσύνη, ισότιµη αντιµετώπιση όλων των µαθητών 
ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, οικονοµικής κατάστασης και σχολικών επιδόσεων, 
ανάδειξη της αξίας της διαφορετικότητας. Σεβασµός στην ιδιαιτερότητα και 
την αξιοπρέπεια των  µαθητών, ελευθερία µέσα σε καθορισµένα και λογικά 
όρια. Συµµετοχή των µαθητών στη λήψη αποφάσεων στην τάξη. Οµαδική, 
συµµετοχική µάθηση. Αµεροληψία έναντι όλων των πολιτικών θέσεων, 
διαλλακτικότητα, επιχειρηµατολογία, χρήση διαλόγου. Ανθρωπιστής, ηθικά 
ακέραιος, συνεπής σε αρχές, τηρητής του ηθικού κώδικα. Αντικειµενική και 
απαλλαγµένη από εθνικιστικές τάσεις διδασκαλία. 

 
 
Ο ρόλος της Βουλής των Εφήβων στη διαµόρφωση δηµοκρατικής 

κοσµοθεωρίας. Καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στα κοινά, ενθάρρυνση 
της διάθεσης συµµετοχής. Ευαισθητοποίηση σχετικά µε τις αρχές, τους 
κανόνες και τις αξίες του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, συναίσθηση του ρόλου 
των πολιτών στη σύγχρονη δηµοκρατική κοινωνία. Εξοικείωση µε τη 
λειτουργία του Κοινοβουλίου,  βιωµατικές δραστηριότητες. Γνώση, βήµα για 
προσωπική έκφραση, δηµιουργικό διάλογο, ευκαιρία για προβληµατισµό, 
πρόσφορο έδαφος για συνεργασία. ∆ηµοσιεύσεις τοποθετήσεων των µαθητών 
στα οπικοακουστικά µέσα σχετικά µε τα αδιέξοδα αλλά και τις προοπτικές της 
δηµοκρατίας που είναι σε θέση να αφυπνίσουν την κοινή γνώµη. Η αναφορά 
σε θέµατα που απασχολούν τη νεολαία (ηλεκτρονικό έγκληµα, ανεργία, 
προσφυγικό, ναρκωτικά κ.λπ)συντελεί στην ενηµέρωση των εφήβων, βασική 
παράµετρο για τη ρεαλιστικότερη προσέγγιση και την επιτυχή αντιµετώπιση 
τους.  

 
Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στο σχολικό περιβάλλον µε στόχο 

την υιοθέτηση δηµοκρατικής συµπεριφοράς. Ηλεκτρονική έκφραση 
απόψεων, ανταλλαγή ιδεών, κατάθεση προτάσεων για θέµατα σχετικά µε τη 
σχολική ζωή, τα δικαιώµατα των παιδιών (διαφύλαξη, προαγωγή),τη 
συµµετοχή των µαθητών στη λήψη αποφάσεων, τις µαθητικές κοινότητες και 
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γενικότερα τη λειτουργία της δηµοκρατίας στην καθηµερινότητα του σχολείου. 
∆ηµιουργία ψηφιακής εφηµερίδας, έµφαση στη σωστή αξιοποίηση της 
επίσηµης σχολικής ιστοσελίδας. Επαφή µε σχολεία της χώρας ή του 
εξωτερικού µέσω τηλεδιασκέψεων, ώστε µε τον πλουραλισµό απόψεων, τη 
συλλογή εµπειριών και τη διεύρυνση του κοσµοειδώλου εκπαιδευτικών και 
µαθητών να αντιµετωπιστεί η δηµοκρατία ως κοινό αίτηµα ατόµων και λαών 
και ως πανανθρώπινη αξία. Εκπαιδευτικά παιχνίδια µε θέµα τη ∆ηµοκρατία, 
τις διαδικασίες της και τη συσχέτιση της µε τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, την 
Ιστορία, τη Λογοτεχνία, την Επιστήµη, την Τεχνολογία, τις Τέχνες, τα 
Γράµµατα, τον Αθλητισµό κ.λπ. 

 
 

Επίλογος: συνοπτική αναφορά στην αξία της ∆ηµοκρατίας και προτροπή προς 
τους συµµαθητές να αναλάβουν ενεργότερη δράση, συµµετέχοντας στην 
επόµενη εκλογική αναµέτρηση. 


