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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Α1.  Ο δοκιμιογράφος αναλύει τις αξίες και τα ιδανικά που διέπουν το δημοκρατικό πολίτευμα. Αρχικά, τονίζει 
τη σχέση ανάμεσα στη διαμόρφωση ενός ιδανικού πολίτη και στα ιδανικά με τα οποία θα γαλουχηθεί. 
Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι το ιδανικό της ανοχής που αντιστρατεύεται τον φανατισμό καθώς και η 
άρνηση της βίας όπως και η πρόταξη της ειρηνικής επίλυσης των κοινωνικών συγκρούσεων στηρίζουν τη 
Δημοκρατία. Επίσης, η ανανέωση της κοινωνίας μέσα από δημοκρατική ανταλλαγή ιδεών καθώς και η ανάγκη 
δημιουργίας αισθήματος κοινότητας με ηθικά στοιχεία έρχονται να προστεθούν στα ιδανικά της Δημοκρατίας. 
Τέλος, ο συγγραφέας διαπιστώνει την ανάγκη συνειδητοποίησης της κοινής πορείας και μοίρας που διέπει την 
ανθρωπότητα. 
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Β.2. α.  
«Ποτέ μου δεν ξεχνώ τη διδαχή του Καρλ 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». 
Στο έργο του Φιλοσοφία της Ιστορίας ο Χέγκελ χαρακτήρισε την Ιστορία ως «απέραντο σφαγείο». 
β. Παραθέτει παραφρασμένη την άποψη του Πόπερ, γιατί ο συγγραφέας επιδιώκει να στηρίξει την άποψή 
του στη θέση ενός προσώπου οι ιδέες του οποίου διαθέτουν αξιοπιστία, εγκυρότητα και 
αντικειμενικότητα. Ενισχύσει «το ήθος του», δηλαδή την αξιοπιστία των θέσεών του, ότι η δημοκρατική 
εξουσία διακρίνεται από το ιδανικό της μη βίας. 
Επίσης, παραθέτει αυτούσιο τον χαρακτηρισμό του Χέγκελ για την Ιστορία («απέραντο σφαγείο»). Με 
αυτόν τον τρόπο ενισχύει «το ήθος του», δηλαδή την αξιοπιστία των θέσεών του, ώστε να πείσει ότι η 
ανθρώπινη ιστορία είναι γεμάτη βίαιες συγκρούσεις. Επιδιώκει να στηρίξει την άποψή του στη θέση ενός 
προσώπου οι ιδέες του οποίου διαθέτουν αξιοπιστία, εγκυρότητα και αντικειμενικότητα. 
Επιδιώκει και στις δύο περιπτώσεις να αναδείξει ότι είναι γνώστης της σχετικής βιβλιογραφίας. 
 
Β.3.α. 

1. «… δεν ξεχνώ τη διδαχή του Καρλ Πόπερ …» ➜ «… δεν ξεχνώ τη διδασκαλία / τη συμβουλή του 
Καρλ Πόπερ …» 

2. «… γίνονται αντικείμενα χλευασμού …» ➜ «… γίνονται αντικείμενα εμπαιγμού / κοροϊδίας …» 

3. «… εισήγαγαν στην ιστορία τρόπους συμβίωσης …» ➜ «… εισήγαγαν στην ιστορία τρόπους 
συγχρωτισμού / συνύπαρξης …» 

4. «… αυτός που μας αντιπολιτεύεται …» ➜ «… αυτός που μας αντιμάχεται / εναντιώνεται / 
αντιπαρατίθεται …» 
 
β.  
1. «… ο Χέγκελ χαρακτήρισε την Ιστορία ως “απέραντο σφαγείο”…»: ποιητική λειτουργία της γλώσσας. 
ο Χέγκελ χαρακτήρισε την Ιστορία ως πεδίο θανατηφόρων συγκρούσεων…»: 

2. «… η μικρή φλόγα της λογικής που φωτίζει την πορεία μας»: ποιητική λειτουργία της γλώσσας. ➜ 
«…η λογική που υποδεικνύει το μέλλον μας» 
 
Β.4.α.  
1. Μόνο η δημοκρατία επιτρέπει τη διαμόρφωση και την εξάπλωση των ειρηνικών επαναστάσεων, 
όπως συνέβη τις τελευταίες δεκαετίες με την αλλαγή στις σχέσεις των δύο φύλων, που ίσως να είναι 
η μεγαλύτερη επανάσταση της εποχής μας.  
εναλλακτικά 
Η αναγνώριση αυτού του γεγονότος είναι τόσο περισσότερο αναγκαία σήμερα, που καθημερινά 
συνειδητοποιούμε αυτό το κοινό πεπρωμένο και θα έπρεπε να ενεργήσουμε με συνέπεια όσο υπάρχει 
ακόμα αυτή η μικρή φλόγα της λογικής που φωτίζει την πορεία μας. 



 

 

 
2. Αφού η δημοκρατία είναι κατά κύριο λόγο ένα σύνολο διαδικαστικών κανόνων, πώς μπορούμε να 
έχουμε την απαίτηση να βασιζόμαστε στους «ενεργούς πολίτες»; Για να έχουμε ενεργούς πολίτες, 
δεν χρειάζονται άραγε και ιδανικά; Και βέβαια χρειάζονται τα ιδανικά. Πώς όμως να μην 
πάρουμε υπόψη μας τις μεγάλες ιδεολογικές συγκρούσεις που δημιούργησαν αυτούς τους 
κανόνες; Θέλετε να δοκιμάσουμε να τις απαριθμήσουμε;  
εναλλακτικά 
Στο έργο του Φιλοσοφία της Ιστορίας ο Χέγκελ χαρακτήρισε την Ιστορία ως «απέραντο σφαγείο». 
Μπορούμε να τον διαψεύσουμε; 
 
β. Η παρένθεση χρησιμοποιείται για επεξήγηση της λέξης «αδελφότητας». Ο συγγραφέας 
συμπληρώνει, προσθέτει ένα σχόλιο που δεν είναι απαραίτητο για την κατανόηση του κειμένου. 
 
γ. «… Μόνο η δημοκρατία επιτρέπει τη διαμόρφωση και την εξάπλωση ειρηνικών επαναστάσεων …». 
Η σύνταξη είναι ενεργητική.  
Μετατροπή σε παθητική. 
«… Μόνο από τη δημοκρατία επιτρέπεται η διαμόρφωση και η εξάπλωση ειρηνικών 
επαναστάσεων…». 
 
Γ1. 
 

Ιδιώτης ή ενεργός πολίτης 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

- Επικαιρότητα 

- Σημασία της συλλογικής δράσης  για την διασφάλιση και την εύρυθμη λειτουργία 

του δημοκρατικού πολιτεύματος καθώς ο άνθρωπος δεν δύναται να υπάρξει 

αποκομμένος από το σύνολο. 

- Αναφορά στα ζητούμενα 

 

Α΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

         Ενέργειες με τις οποίες ο πολίτης κάνει πράξη τη δημοκρατία στην 

καθημερινότητά του 

 

             Υποχρεώσεις  σε ατομικό επίπεδο  

- Σεβασμός και διεκδίκηση  δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 

- Διάλογος, αποδοχή διαφορετικότητας  

- Πρόταξη του κοινού συμφέροντος – ανιδιοτέλεια 

-  Έλεγχος/ αξιολόγηση εξουσίας για αυθαιρεσίες – στιγματισμός  

- Διασταύρωση πληροφοριών και κριτική στάση απέναντι στην πληροφόρηση 

 

Υποχρεώσεις στο πλαίσιο του συνόλου 

- Συμμετοχή σε εθελοντικές οργανώσεις και κινήματα 

- Αγώνες για την προάσπιση και την εδραίωση των κεκτημένων (πορείες, 

διαμαρτυρίες) 

- Συμμετοχή στις εκλογικές διεργασίες 

 



 

 

 

          Β΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

          Δράσεις με τις οποίες το σχολείο μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενεργών 

πολιτών με δημοκρατικό ήθος 

- Θεσμός μαθητικών κοινοτήτων- Βουλή εφήβων.  

- Διδασκαλία μαθημάτων Αγωγής Πολίτη 

- Η παροχή των κατάλληλων ερεθισμάτων -πνευματικών και ηθικών- ελευθερώνουν το 

πνεύμα του νέου ατόμου, οξύνουν την κρίση του και -σε τελική ανάλυση- το 

απαλλάσσουν από τον ωφελιμισμό και την ιδιοτέλεια που αντιστρατεύονται τις 

δημοκρατικές αρχές. 

- Εξωστρέφεια/ κοινωνική ευαισθητοποίηση  του σχολείου- εθελοντισμός  

- Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

- Σεβασμός δικαιωμάτων (επίγνωση καθηκόντων και υποχρεώσεων) 

- Διάλογος – Ενίσχυση της κριτικής σκέψης – Συνεργατική μάθηση. 

-  Ο δάσκαλος πάνω από όλα οφείλει να είναι πρότυπο δημοκρατικό δίνοντας το 

δικαίωμα στα παιδιά να συμμετέχουν σε έναν ελεύθερο διάλογο. 

- Με μία σειρά μαθημάτων όπως η Πολιτική αγωγή, η Κοινωνιολογία και η Έκθεση, το 

παιδί διδάσκεται την αξία της κοινωνικής συνείδησης και της συλλογικής 

προσπάθειας για την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων και την ορθή λειτουργία 

της δημοκρατίας. 

- Αντικειμενική κι απαλλαγμένη από εθνικιστικό πνεύμα διδασκαλία της ιστορίας.        

 

          ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

-Ανακεφαλαίωση 

- Συνειδητοποίηση από την πλευρά των παιδιών της αξίας της δημοκρατικής ως προς το 

βαθύτερο νόημα της ρήσης του Μακρυγιάννη: «Είμαστε στο εμείς κι όχι στο εγώ» που 

συσχετίζει εύστοχα την πρόοδο με τη συλλογική δράση κι ευθύνη. 

 

 

          
 


