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Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου εξαίρει τα ιδανικά που θεμελιώνουν τη δημοκρατία. Αυτή συνιστά ένα 

σύνολο κανόνων, απόρροια των ιδεολογικών συγκρούσεων, η τήρηση των οποίων προϋποθέτει 

ενεργούς πολίτες και σεβασμό των δημοκρατικών ιδεωδών. Ένα εξ αυτών είναι η ανεκτικότητα, η 

οποία απειλείται από τη μονοπώληση της αλήθειας και την επιβολή της με τη χρήση βίας. Στον 

αντίποδα του φανατισμού, η δημοκρατία προάγει την ειρηνική επίλυση των διαφορών μετριάζοντας 

έτσι τις κοινωνικές συγκρούσεις. Συνεχίζοντας αναδεικνύει το ιδανικό της γόνιμης αντιπαραβολής 

ιδεών που εξελίσσει την κοινωνία, αλλά και αυτό της αδελφότητας, προαπαιτούμενο του οποίου είναι 

οι ηθικές αρετές. Για τη μακροβιότητα, λοιπόν, της δημοκρατίας, όπως τονίζει καταληκτικά ο 

συγγραφέας, απαιτούνται η συνειδητοποίηση της κοινής μοίρας των ανθρώπων κι η επικράτηση της 

λογικής. 

 

Β1. α. Σωστό 

      β. Λάθος 

       γ. Σωστό 

       δ. Σωστό 

       ε. Λάθος 

 

Β2. α. 1
η
 περίπτωση: 3

η
 παράγραφος : Κάρλ Πόπερ, νοηματική απόδοση της διδαχής του με απουσία 

εισαγωγικών «Ποτέ μου … αιματοχυσίες.» 

2
η
 περίπτωση: 5

η
 παράγραφος : Χέγκελ, αυτούσιος ο χαρακτηρισμός του «απέραντο σφαγείο» με 

χρήση εισαγωγικών. 

       β. 1
η
 περίπτωση: Με τη χρήση της επίκλησης στην αυθεντία και συγκεκριμένα την παράθεση της 

διδαχής του Κάρλ Πόπερ, ο συγγραφέας ενισχύει την αξιοπιστία της άποψής του, χάρη στην αναλογία 

της με εκείνη της αυθεντίας. Ο Κάρλ Πόπερ υποστηρίζει την ειρηνική αντιμετώπιση των κοινωνικών 

συγκρούσεων, όπως κι ο συγγραφέας.  

2
η
 περίπτωση: Με την αναφορά του χαρακτηρισμού της ιστορίας «απέραντο σφαγείο» του Χέγκελ, ο 

συγγραφέας ενισχύει την άποψή του ότι η ιστορία βρίθει αδελφοκτόνων συγκρούσεων. 



Β3. α. 1. διδασκαλία, παραίνεση, κήρυγμα 

            2. κοροϊδίας, εμπαιγμού 

            3. συνύπαρξης 

            4. αντιμάχεται, αντιστρατεύεται, εναντιώνεται, αντιπαρατίθεται. 

        β. 1. «απέραντο σφαγείο» 

                 Συνυποδηλωτική / Μεταφορική λειτουργία της γλώσσας. 

                 Απόδοση σημασίας: Η ιστορία είναι γεμάτη φονικές συγκρούσεις. 

            2. «φωτίζει την πορεία μας» 

                 Συνυποδηλωτική / Μεταφορική λειτουργία της γλώσσας. 

                 Απόδοση σημασίας: που καθοδηγεί / ορίζει την ανθρώπινη ζωή 

 

Β4. α. 1. Υποτακτικός λόγος. 

                3
η
 παράγραφος: «Μόνον εκεί … θέση μας» 

                6
η
 παράγραφος: «Η αναγνώριση … πορεία μας.» 

            1. Προφορικότητα στο ύφος 

                1
η
 παράγραφος: «Θέλετε … απαριθμήσουμε;» 

                Χρήση ερώτησης και β΄ πληθ. ρημ. προσώπου. 

                6
η
 παράγραφος: «Πώς … πληρωμένο;» 

                Χρήση ερώτησης. 

       β. Μέσα στην παρένθεση τίθεται μια φράση η οποία συμπληρώνει τα γραφόμενα, προσδίδοντας  

           ένα επιπρόσθετο στοιχείο ( όχι απαραίτητο για την κατανόηση του λόγου) 

       γ. Ενεργητική Σύνταξη. 

           Μετατροπή σε Παθητική «… Η διαμόρφωση και η εξάπλωση ειρηνικών επαναστάσεων  

           επιτρέπεται μόνο από τη δημοκρατία.» 

 

 

          



Γ1. Άρθρο: τίτλος και αφόρμηση από την επικαιρότητα 

      α. – Δυναμική διεκδίκηση και περιφρούρηση πολιτικών ελευθεριών και ατομικών δικαιωμάτων. 

          – Ουσιαστική παρέμβαση, αντίδραση, ειρηνική διαμαρτυρία σε περιπτώσεις καταστρατήγησης  

            των δικαιωμάτων άλλων ανθρώπων (π.χ. μειονοτήτων) 

– Τήρηση νόμων, όχι λόγω του φόβου της κύρωσης αλλά από εσωτερική πειθαρχία. 

– Πληροφόρηση για τα κοινωνικοπολιτικά τεκταινόμενα, ενεργοποίηση και συμμετοχή στα 

κοινά. 

– Έλεγχος της εξουσίας στην περίπτωση αυθαιρεσίας. 

– Στηλίτευση μισαλλοδοξίας, φανατισμού και βίας. Υιοθέτηση διαλόγου ως μέσου ειρηνικής 

επίλυσης των διαφορών. 

– Αποδοχή του διαφορετικού ως ισότιμου. 

 

β. –   Προτροπή συμμετοχής των μαθητών σε συλλογικά όργανα (π.χ. πενταμελή, δεκαπενταμελή  

         μαθητικά συμβούλια) με τη δέουσα σοβαρότητα με στόχο την πολιτικοποίησή τους. 

–   Ενίσχυση μαθημάτων, όπως των Πολιτικών Επιστημών, της Κοινωνιολογίας, της Ιστορίας με    

  στόχο τη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας διεκδίκησης των δικαιωμάτων και τήρησης  

  των υποχρεώσεων αλλά και την ανάδειξη του συλλογικού πνεύματος και την αποφυγή λαθών  

  του παρελθόντος. 

– Καλλιέργεια κριτικής σκέψης και άσκηση στην επιχειρηματολογία στα πλαίσια γλωσσικών 

μαθημάτων (π.χ. ρητορικοί αγώνες μεταξύ σχολείων). 

– Διεξαγωγή διαλόγου, πολυφωνία, σεβασμός στη διαφορετική άποψη στα πλαίσια 

ανθρωπιστικών μαθημάτων που ευνοούν τη συζήτηση και τη γόνιμη αντιπαράθεση ιδεών. 

– Διοργάνωση ημερίδων, εκδηλώσεων με προσκεκλημένους πνευματικούς ανθρώπους, που 

δύνανται να εμφυσήσουν στους μαθητές τα δημοκρατικά ιδεώδη. 

– Επισκέψεις σε χώρους ορόσημα για τη Δημοκρατία, όπως είναι η Βουλή των Ελλήνων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


