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ΘΕΜΑ Α1 

το δοκίμιό του  ο Norberto Bobbio τονίηει τθν αναγκαιότθτα των ιδανικϊν που 

χαρακτθρίηουν τθ δθμοκρατία. 

 το πιο ςθμαντικό είναι θ ανεκτικότθτα. Ο φανατιςμόσ που επικρατεί ςιμερα 

τθν κακιςτά απαραίτθτθ. 

 Επίςθσ είναι θ αντίλθψθ τθσ μθ βίασ, ο μόνοσ τρόποσ ϊςτε να ςυνυπάρχουν 

ειρθνικά όλοι οι άνκρωποι. 

 Ακόμθ ο διαρκισ μεταςχθματιςμόσ των κοινωνικϊν ςχζςεων είναι 

απαραίτθτοσ, ϊςτε να προςαρμόηονται ςτισ νζεσ κοινωνικζσ αντιλιψεισ. 

 Σζλοσ είναι θ αλλθλεγγφθ. Επιτακτικι είναι θ ανάγκθ να πλθςιάηουμε το 

ςυνάνκρωπό μασ. Η ανάγκθ να γίνει πράξθ το ςφνκθμα τθσ Γαλλικισ 

επανάςταςθσ ςιμερα είναι επιτακτικι όςο ποτζ άλλοτε. 

 

ΘΕΜΑ Β1 
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Ε               ΛΑΘΟ 

 

ΘΕΜΑ Β2 

α.   3θ παράγραφοσ: θ διδαχι του Καρλ Πόπερ <<Ποτζ μου... αιματοχυςία>>. 

       5θ παράγραφοσ: θ άποψθ του Χζγκελ <<το ζργο του... ςφαγείο>>. 

β.    - Η επίκλθςθ ςτθν αυκεντία προςδίδει εγκυρότθτα και ιςχυροποιεί τθ γνϊμθ 

του γράφοντοσ.  Δείχνει πωσ ο ςυγγραφζασ κατζχει τθ ςχετικι βιβλιογραφία και 

βαςίηεται ςε αξιόπιςτεσ πθγζσ.  Ενιςχφει τθν πειςτικότθτα και τθ διακειμενικότθτα.  

Προςδίδει γνϊςθ. (βλζπε βιβλίο φροντιςτθρίου, ςελ 210) 

-  Με τθν αναφορά ςτθ διδαχι του Καρλ Πόπερ ο δοκιμιογράφοσ κζλει να τονίςει το 

ιδανικό τθσ μθ βίασ που αποτελεί γνϊριςμα τθσ δθμοκρατίασ. 
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-  Με τθν αναφορά ςτθν άποψθ του Χζγκελ ο δοκιμιογράφοσ, κάνοντασ μια 

επιςιμανςθ ςτισ ςυνεχείσ ςφαγζσ ςτο παρελκόν, κζλει να τονίςει τθν αναγκαιότθτα 

τθσ αδελφοςφνθσ. 

 

ΘΕΜΑ Β3 

α.      1. διδαςκαλία, νουκεςία, ςυμβουλι 

          2. εμπαιγμοφ, καροϊδίασ, περιφρόνθςθσ 

          3. ςυνφπαρξθσ, ςυμπόρευςθσ, ςυγχρωτιςμοφ 

          4. αντιτάςςεται, εναντιϊνεται, αντιμάχεται 

β.   μεταφορικι-ςυνυποδθλωτικι λειτουργία τθσ γλϊςςασ και ςτισ δφο φράςεισ 

         1. πορεία ςυνεχόμενων πολζμων/μαηικϊν δολοφονιϊν/μαηικισ αιματοχυςίασ 

         2. μασ εμπνζει/δείχνει το ςωςτό δρόμο/κακοδθγεί 

 

ΘΕΜΑ Β4 

α.  1.   - ςτθν 3θ παράγραφο: << Οι τυπικοί κανόνεσ... χριςθ βίασ>> 

            - ςτθν 4θ παράγραφο: << Μόνο θ δθμοκρατία... εποχισ μασ>>  

              (βλζπε βιβλίο φροντιςτθρίου, ςελ 209) 

 

      2.  - προφορικότθτα παρατθρείται ςτθν 1θ παράγραφο με τθ χριςθ ρθτορικϊν 

ερωτθμάτων που ςτόχο ζχουν να προβλθματίςουν τον δζκτθ <<Αφοφ θ 

δθμοκρατία... απαρικμιςουμε>> 

- επίςθσ χρθςιμοποιεί α' ενικό πρόςωπο: <<άκουςα>>, β' πλθκυντικό <<κζλετε>>, α' 

πλθκυντικό <<να δοκιμάςουμε>> 

 - ςχιματα λόγου: <<φλόγα τθσ λογικισ>>, <<τυφλι πίςτθ>>  

(Αρκοφν μόνο δφο χαρακτθριςτικά) 

 

β.    επεξιγθςθ, διαςάφθςθ, ςυμπλιρωςθ (βλζπε βιβλίο φροντιςτθρίου ςελ 211) 
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γ.    Η ςφνταξθ είναι ενεργθτικι 

μετατροπι:  Η διαμόρφωςθ και θ εξάπλωςθ ειρθνικϊν επαναςτάςεων επιτρζπονται 

μόνο από τθ δθμοκρατία 

 

ΘΕΜΑ Γ. 

Απαντιςεισ από το φροντιςτθριακό βιβλίο του φροντιςτθρίου «ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ» ελ. 

68-70 , ςχεδιάγραμμα ςελ.70 ΠΟΛΙΣΙΚΗ –ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

ΣΙΣΛΟ: «ΣΟ ΦΩ ΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ» 

Αφόρμθςθ από τθν επικαιρότθτα προσ τουσ ςυμμακθτζσ – Αγωνία και 

προβλθματιςμόσ των νζων εν όψει των επερχόμενων εκλογϊν. Ζμφαςθ ςτο 

δικαίωμα του εκλζγειν και ςτο χρζοσ των νζων και γενικότερα των πολιτϊν ςτθ 

δθμοκρατία που γεννικθκε ςτθν Ελλάδα. 

ΚΤΡΙΟ ΜΕΡΟ 

Α΄ΖΗΣΟΤΜΕΝΟ: Αντλοφμε ςτοιχεία και από το εξεταηόμενο κείμενο όπωσ: 

-Ανάγκθ για ιδανικά 

-Καταπολζμθςθ φανατιςμοφ και μιςαλλοδοξίασ 

-Ειρθνικόσ τρόποσ ςυμβίωςθσ, χωρίσ κοινωνικζσ ςυγκροφςεισ, χωρίσ τθ χριςθ βίασ 

-Ελεφκερθ αντιπαράκεςθ ιδεϊν 

-Αλλαγι τθσ νοοτροπίασ και του τρόπου ηωισ 

-Ειρθνικι επανάςταςθ 

-Δθμοκρατία με ικοσ 

-«Αδελφότθτα»-πανανκρϊπινθ κοινωνία 

Αντλοφμε ςτοιχεία και από γνϊςεισ βαςιςμζνεσ ςτο φροντιςτθριακό βιβλίο  

ελ.68  

Δθμοκρατία –ωσ τρόποσ ηωισ 

-Δθμοκρατία ωσ βίωμα και ωσ τρόποσ ηωισ, ο πολίτθσ διακζτει παιδεία και 

κοινωνικι ςυνείδθςθ 
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-εβαςμόσ τθσ προςωπικότθτασ και τθσ ελευκερίασ των άλλων 

-Διάλογοσ , πολυφωνία 

-Ενεργόσ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτα κοινά 

-Πλθροφόρθςθ, ενθμζρωςθ 

-Υπαρξθ ελεφκερθσ ζκφραςθσ και όχι «ομογνωμία» 

-Αναπτυγμζνθ και άγρυπνθ κριτικι ικανότθτα 

-εβαςμόσ ςτουσ πολιτικοφσ κεςμοφσ 

 υμπληρωματικά ςτοιχεία: 

-Οι πολίτεσ οφείλουν να επιηθτοφν πάντοτε εκείνο που είναι ωφελιμότερο για το 

ςφνολο τθσ πολιτείασ και όχι για τα προςωπικά τουσ ςυμφζροντα 

-Επίςθσ, να διατθροφν ενεργό ενδιαφζρον για τισ πολιτικζσ και οικονομικζσ 

εξελίξεισ, ϊςτε να ζχουν μια κακαρι εικόνα για τισ πράξεισ και τισ παραλείψεισ των 

πολιτικϊν προςϊπων. 

-Να ζχουν άτεγκτθ ςτάςθ απζναντι ςε όποιο φαινόμενο κοινωνικισ αδικίασ και 

ανιςότθτασ  

-Να διατθροφν μια διαλλακτικι ςτάςθ ςτθ μεταξφ τουσ επικοινωνία, ϊςτε να 

κρίνουν ορκά και με κακαρι ματιά. 

-Καταπολζμθςθ γενικότερα κάκε μορφισ ρατςιςμοφ. 

Β΄ ΖΗΣΟΤΜΕΝΟ: Θεμζλιοσ λίκοσ του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ είναι πάντοτε θ 

παιδεία 

-Απαραίτθτθ κρίνεται θ δθμοκρατικι αγωγι ςτουσ νζουσ πολίτεσ, μζςω τθσ 

ενίςχυςθσ τθσ κριτικισ τουσ ικανότθτασ προκειμζνου να αποτραπεί θ χειραγϊγθςι 

τουσ. 

-Ανάπτυξθ ποιοτιτων που αρμόηουν ςτθν δθμοκρατικι κοινωνία, όπωσ 

διαλλακτικότθτα, εκτίμθςθ του διαλόγου, ζλλειψθ δογματιςμοφ, αίςκθςθ ευκφνθσ. 

-Ενεργι ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτα κοινωνικά και πολιτικά δρϊμενα, μζςω 

εκελοντικϊν δράςεων. 

-Μακιματα που κα διαμορφϊςουν τθν πολιτικι αντίλθψθ των νζων, όπωσ θ 

πολιτικι και κοινωνικι αγωγι να ενιςχυκοφν. 
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-Διάλογοσ ωσ βιωματικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ ϊςτε να μάκουν οι μακθτζσ να 

ςζβονται τθν άποψθ των άλλων και όχι να τθν χλευάηουν. 

-Πολιτιςτικζσ δράςεισ ςτο ςχολείο όπωσ, ςυναυλίεσ, γιορτζσ εκκζςεισ, ςχετικζσ με 

τθ δθμοκρατία και τθ ςθμαςία τθσ. 

-Ενίςχυςθ του κεςμοφ των μακθτικϊν κοινοτιτων. 

-Ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ με ομαδικζσ εργαςίεσ και κοινζσ προςπάκειεσ επίλυςθσ 

προβλθμάτων. 

-Με τθν ενίςχυςθ δράςεων όπωσ ςεμινάρια για τθ δθμοκρατία, τουσ κρατικοφσ και 

ευρωπαϊκοφσ κεςμοφσ. 

ΕΠΙΛΟΓΟ 

Η ςτάςθ των πολιτϊν είναι αυτι που κακορίηει τθ δθμοκρατία είτε αυτι 

αντιμετωπίηεται από τθ ςκοπιά τθσ κοινωνικισ δράςθσ, είτε εξετάηεται ωσ 

πολιτειακι μορφι και πολιτικι ςτάςθ. Όπωσ άλλωςτε ζλεγε ο ςοφιςτισ 

Πρωταγόρασ «Πάντων μζτρον ἄνκρωποσ». Η κακθμερινότθτα είναι αυτι που ορίηει 

και το βακμό τθσ δθμοκρατίασ, όπωσ διαμορφϊνεται κυρίωσ μζςω του 

εκπαιδευτικοφ λειτουργιματοσ. 

Ο αρκρογράφοσ  

(Τπογραφι) 

 


