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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Α1. Αντικείμενο πραγμάτευσης του κειμένου αποτελεί η άρρηκτη σχέση των  
ιδανικών της δημοκρατίας  και των  ενεργών πολιτών. Πρωταρχικά, ως βασικό 
ιδανικό αναφέρεται  η ανοχή, η απουσία της οποίας απειλεί την ειρήνη λόγω του 
φανατισμού και της βίαιης επιβολής απόψεων. Πάγιο χαρακτηριστικό της 
δημοκρατίας είναι η χρήση μη βίαιων μέσων για την εναλλαγή των κυβερνώντων  και 
για την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων. Παράλληλα , η ανανέωση της 
κοινωνίας  επιτυγχάνεται μέσα από την ειρηνική και ελεύθερη έκφραση των 
απόψεων. Τονίζεται ακόμα ότι το ιδανικό της αδελφότητας θα αποτρέψει τις 
ιστορικές κτηνωδίες και θα δώσει διάρκεια στη δημοκρατία , με την προϋπόθεση να 
καταστεί καθημερινό βίωμα. Συμπερασματικά, τα ιδανικά αυτά θα ευοδωθούν μόνο 
μέσω της έλλογης στάσης και της αναγνώρισης της κοινής ανθρώπινης μοίρας . 

Β.1       Α)Σ  , Β)Λ,  Γ)Σ,  Δ)Σ,   Ε)Λ 

B.2.α.Οι δύο περιπτώσεις επίκλησης στην αυθεντία που απαντώνται στο κείμενο 
είναι : 

Παράγραφος 3  ΄΄ποτέ μου δεν ξεχνώ τη διδαχή του Κάρλ Πόπερ ....αιματοχυσίες ‘’ 

Παράγραφος 5 ΄΄Στο έργο του ‘’φιλοσοφία της ιστορίας ‘’ ο Χέγκελ...σφαγείο ΄΄ 

β. Στην πρώτη περίπτωση ο συγγραφέας επιλέγει ως τρόπο πειθούς την επίκληση 
στην αυθεντία, δηλαδή την άποψη και το όνομα ενός ανθρώπου με αδιαμφισβήτητο 
κύρος , του Καρλ Πόπερ, ο οποίος θεωρεί ότι κριτήριο διάκρισης της δημοκρατικής 
από τη μη δημοκρατική εξουσία είναι η εναλλαγή των κυβερνώντων στα 
δημοκρατικά πολιτεύματα με αναίμακτο τρόπο. Με την επιλογή αυτού του τρόπου 
πειθούς ο συγγραφέας επιρρώνει την αποδεικτική αξία του επιχειρήματός του για 
την αποτίναξη της βίας στα δημοκρατικά καθεστώτα. Παράλληλα, καταδεικνύει την 
ευρυμάθειά του, τις γνώσεις του , το γεγονός ότι κατέχει τη σχετική βιβλιογραφία και 
εμπλουτίζει τη διακειμενικότητα, την υφολογική του ποικιλία. 

Στη δεύτερη περίπτωση επιστρατεύει το όνομα και την άποψη του Χέγκελ, όπως 
αποτυπώνεται στο έργο του « Φιλοσοφία της Ιστορίας», πως η ιστορία βρίθει από 
απάνθρωπες πράξεις , θηριωδίες , εμφύλιες συμπλοκές και πολεμικές συρράξεις Με 
την επιλογή αυτού του τρόπου πειθούς ο συντάκτης ενισχύει τη θέση του για το 
ιδανικό της αδελφότητας στις δημοκρατικές κοινωνίες , καταδεικνύει την ευρυμάθειά 
του, τις γνώσεις του , το γεγονός ότι κατέχει τη σχετική βιβλιογραφία και εμπλουτίζει 
τη διακειμενικότητα, την υφολογική του ποικιλία. 
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Β.3.α.   

              Τη διδασκαλία,  το δίδαγμα 

              Σαρκασμού, ειρωνείας , εμπαιγμού 

              Συνύπαρξης , επαφής 

             Αντιμάχεται , αντιστρατεύεται 

Β.3.β. 

1. Πρόκειται για ποιητική / συνυποδηλωτική λειτουργία της γλώσσας . Με τη φράση 
αυτή υποδηλώνεται ότι ο Χέγκελ χαρακτήρισε την ιστορία ως ένα χώρο που βρίθει 
από εμφύλιες διαμάχες , πολέμους, κτηνωδίες , αιματοχυσίες. 

2. Πρόκειται, επίσης, για ποιητική λειτουργία της γλώσσας. Με τη συνυποδηλωτική 
σημασία των υπογραμμισμένων όρων αποδίδεται πως η λογική κατευθύνει ορθά τις 
ενέργειες του ανθρώπου, αποτελώντας γνώμονα για σωστές επιλογές και στάση 
ζωής. 

Β4. Α 

1. Χρήση υποτακτικού λόγου  
  Μόνον εκεί όπου οι κανόνες αυτοί γίνονται σεβαστοί, ο αντίπαλος δεν 

θεωρείται πλέον εχθρός που πρέπει να εξοντωθεί αλλά αυτός που μας 
αντιπολιτεύεται και αύριο μπορεί να πάρει τη θέση μας. 

  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 

2. Στοιχεία προφορικότητας  στο ύφος 
  Πώς όμως να μην πάρουμε υπόψη μας τις μεγάλες ιδεολογικές 

συγκρούσεις που δημιούργησαν αυτούς τους κανόνες; 
  Αφού η δημοκρατία είναι κατά κύριο λόγο ένα σύνολο διαδικαστικών 

κανόνων, πώς μπορούμε να έχουμε την απαίτηση να βασιζόμαστε στους 
«ενεργούς πολίτες»; 

Β4. Β 

Η παρένθεση αναλύει, αποσαφηνίζει, συμπληρώνει, αποδίδει τον ελληνικό όρο 
«ιδανικό της αδελφότητας» με έναν αντίστοιχο της γαλλικής γλώσσας». 



Φροντιστήρια «Σύνολο»                                                                        Πειραιάς                                                                                                    
 
Β4. Γ 

Πρόκειται για ενεργητική σύνταξη. Η αντίθετή της , η παθητική, σχηματίζεται ως εξής: 
Η διαμόρφωση  και η εξάπλωση ειρηνικών επαναστάσεων επιτρέπεται μόνο από τη 
δημοκρατία.. 

Γ1.  – Το επικοινωνιακό πλαίσιο (άρθρο) απαιτεί τίτλο 

 Πρόλογος : Αφόρμηση από την επικαιρότητα και συνοπτική αναφορά στα ζητούμενα 
του θέματος. 

Α’ ζητούμενο : Οι ενέργειες που επιβεβαιώνουν το δημοκρατικό ήθος του πολίτη 

 Καλλιέργεια της γόνιμης αμφιβολίας και κριτική ματιά για την ορθή 
επεξεργασία των μηνυμάτων, για να μην γίνεται ο πολίτης θύμα 
παραπλανητικών και διαστρεβλωμένων ιδεών. 

 Πολύπλευρη ενημέρωση και διασταύρωση των πληροφοριών, ώστε να μη 
γίνεται ευάλωτος στην παραπληροφόρηση 

 Η μελέτη γενικότερα, η προσπάθεια για δια βίου παιδεία και μάθηση θα 
διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες του ατόμου, θα θέσει τα θεμέλια για 
την παιδεία και την πνευματική ελευθερία του πολίτη, που είναι 
προαπαιτούμενο της ουσιαστικής δημοκρατίας. 

 Όχι μοιρολατρία αλλά αγωνιστικότητα στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του 
μέσα στο πλαίσιο των νόμων των κράτους. 

 Εκούσια τήρηση των νόμων του Συντάγματος, αυτοπειθαρχία, αυτοέλεγχος, 
καθώς μόνο η οριοθετημένη ελευθερία κατοχυρώνει και προστατεύει τα 
δικαιώματα και τα συμφέροντα του πολίτη. 

  Ανθρωπιστική καλλιέργεια, ηθική συνείδηση, ανιδιοτέλεια, σεβασμός στον 
συνάνθρωπο, πρόταξη του συλλογικού συμφέροντος έναντι του ατομικού, 
καθώς η δημοκρατία αποτελεί ανθρωποκεντρικό σύστημα  διακυβέρνησης. 

 Ανάπτυξη του διαλόγου για την επίλυση των διαφορών και την λύση των 
κοινών προβλημάτων για το κοινό καλό- απομάκρυνση από το δογματισμό, την 
ιδεοληψία, τον φανατισμό, σεβασμός στην ετερότητα. 

 Καταδίκη του αδίκου και βοήθεια στο αδικούμενο για να διεκδικήσει το δίκαιο  
με δημοκρατικές διαδικασίες- αγώνας για την προστασία των δικαιωμάτων 
όλων των ανθρώπων χωρίς προκαταλήψεις και ρατσιστικές συμπεριφορές. 

 Απαιτείται διαρκής αφύπνιση, ενεργοποίηση και συμμετοχή του πολίτη στα 
κοινά, γιατί μόνο έτσι κατοχυρώνεται η συλλογική ασφάλεια και πρόοδος 
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 Γενικότερα, η κοινωνική αγωγή, η πολιτική ευθύνη, ο εκούσιος σεβασμός προς 
τον συνάνθρωπο αποτελούν συστατικά στοιχεία των συμπεριφορών και των 
πράξεων ενός δημοκρατικού πολίτη.  

Β’ ζητούμενο: Πως το σχολείο μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενεργών 
πολιτών με δημοκρατικό ήθος 

 Παροχή ουσιαστικής γνώσης, ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, ώστε το νεαρό 
άτομο να μπορεί να αντιδρά σε κάθε προσπάθεια χειραγώγησης και 
ετεροκαθορισμού του. 

 Ενίσχυση της αυτενέργειας, της πρωτοβουλίας, της περίσκεψης των νέων –
μετατόπιση από τη μηχανιστική μάθηση στην αληθινή μόρφωση που 
διαπλάθει ενεργούς και σκεπτόμενους πολίτες. 

 Ιστορική και κοινωνιολογική προσέγγιση της δημοκρατίας μέσα από αντίστοιχα 
μαθήματα και ανάδειξη της εξέλιξής της μέσα στην πορεία του χρόνου –
ιδιαίτερα για το ελληνικό  σχολείο, η προαγωγή των αρχών της δημοκρατίας 
συμβάλλει και στην τόνωση της εθνικής συνείδησης, αφού η χώρα μας είναι η 
γενέτειρα της δημοκρατίας.  

 Ο εκπαιδευτικός οφείλει να αποτελεί πρότυπο παιδαγωγού και να στοχεύει 
στη μετάγγιση ηθικών αξιών στους νέους. Με βασικό παιδαγωγικό «εργαλείο» 
τον διάλογο, θα ασκήσει τους μαθητές στις δημοκρατικές διαδικασίες, στον 
σεβασμό της πολυφωνίας και την ανεκτικότητα. 

 Μύηση στους κανόνες που διέπουν τη σχολική κοινότητα, εθισμός στην 
ενσυνείδητη πειθαρχία. 

 Αναβάθμιση του θεσμού των μαθητικών κοινοτήτων –οι μαθητές μυούνται στις 
δημοκρατικές διαδικασίες, στη συλλογική ευθύνη , στην ομαδική ανάληψη 
δράσεων για την διαχείριση και αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων 

 Ενίσχυση των μαθητικών εφημερίδων, έντυπων και ηλεκτρονικών, όπου οι 
μαθητές μπορούν βαθμιαία να αναπτύξουν το πολιτικό τους κριτήριο και 
αισθητήριο παρακολουθώντας και κρίνοντας τις εξελίξεις και αναδεικνύοντας 
λύσεις. 

 Στο ίδιο πλαίσιο μπορεί να λειτουργήσει και ο θεσμός της Βουλής των Εφήβων 
που ασκεί τους μαθητές στις διαδικασίες του δημοκρατικού πολιτεύματος και 
συμβάλλει στην πολιτική τους ωρίμαση και ενεργοποίηση. 

 Ενίσχυση των πολιτιστικών αλληλεπιδράσεων και ανταλλαγών με σχολεία από 
την Ευρώπη και τον κόσμο –έτσι οι μαθητές θα απαλλαγούν από ξενοφοβικές 
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και στερεοτυπικές αντιλήψεις, θα σεβαστούν τη διαφορετικότητα και θα 
διαμορφώσουν ανθρωπιστική- οικουμενική συνείδηση. 

Επίλογος: Συνοπτική αναφορά στην αξία της δημοκρατίας και στη σημασία της 
δημοκρατικής αγωγής, ώστε να διαμορφώνονται πολίτες που θα τηρούν τη δέουσα 
στάση για την προστασία , τη στήριξη και τη διαρκή ανάπτυξη του δημοκρατικού 
πολιτεύματος. 
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