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Πανελλαδικές εξετάσεις 2019 
Ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» 

 

A1.  

Θέμα του κειμένου: οι αξίες – τα ιδανικά στις οποίες στηρίζεται η δημοκρατία 

1
η
 § Αφορμή: ο προβληματισμός των νέων για τη δυνατότητα συμμετοχής των πολιτών στη λειτουργία της 

δημοκρατίας 

2
η
 § Το ιδανικό της ανεκτικότητας σε αντίθεση με τον φανατισμό 

3
η
 § Το ιδανικό της μη βίας που επιτρέπει την ειρηνική διευθέτηση των συγκρούσεων και τη γόνιμη 

αντιπαράθεση. 

4η§ Το ιδανικό της κοινωνικής ανανέωσης μέσω της ελεύθερης ιδεολογικής σύγκρουσης και του 

μετασχηματισμού των στάσεων ζωής. 

5
η
 § Το ιδανικό της αδελφοσύνης, αφού η δημοκρατία απαιτεί ηθική συμπεριφορά. 

6
η
 § Προβάλλεται η αναγκαιότητα της συναδέλφωσης και της συλλογικής δράσης. 

 

Β1.  

α. Σ 

β. Λ 

γ. Σ 

δ. Σ 

ε. Λ 

 

Β2.  

α.   «Ποτέ μου δεν ξεχνώ τη διδαχή του Καρλ Πόπερ… χωρίς αιματοχυσία» (3
η
 παράγραφος) 

«Στο έργο του Φιλοσοφία της Ιστορίας ο Χέγκελ… απέραντο σφαγείο» (5
η
 παράγραφος) 

β.   Ο συγγραφέας, στην πρώτη περίπτωση, μέσω της «διδαχῆς» του Πόπερ, ενισχύει την άποψή του όσον 

αφορά στη διαφορά της δημοκρατικής από τη μη δημοκρατική εξουσία. Στη δεύτερη περίπτωση, 

επικαλούμενος το έργο του Χέγκελ, επιβεβαιώνει τον συλλογισμό του αναφορικά με τη σημασία της 

αδελφοσύνης. Με την αναφορά στις αυθεντίες ενισχύεται η αποδεικτική ισχύ των θέσεων του συγγραφέα 

και δηλώνεται η ευρυμάθειά του, πιστοποιώντας την αξιοπιστία του. 

 

Β3.  

α.   διδαχή: κήρυγμα, δίδαγμα 

χλευασμού: κοροϊδίας, εμπαιγμού 

συμβίωσης: συνύπαρξης 

αντιπολιτεύεται: αντιστρατεύεται, αντιμάχεται, αντιτίθεται 

β. 1. Γίνεται χρήση ποιητικής / συνυποδηλωτικής / μεταφορικής λειτουργίας της γλώσσας 

«… ο Χέγκελ χαρακτήρισε την Ιστορία ως ατελείωτο πεδίο πολέμων / συγκρούσεων / αιματοχυσιών 
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β. 2. Γίνεται χρήση ποιητικής/ συνυποδηλωτικής/ μεταφορικής λειτουργίας της γλώσσας 

«… η μικρή φλόγα της λογικής που δείχνει τον δρόμο, μας κατευθύνει» 

 

Β4.  

α. 1. «Μόνο η δημοκρατία… εποχής μας» (4
η
 παράγραφος) 

«Η αναγνώριση… πορεία μας» (6
η
 παράγραφος) 

α. 2. «Αφού η δημοκρατία… απαριθμήσουμε;» (1
η
 παράγραφος) 

Συνεχή ερωτήματα, αφύπνιση, προβληματισμός, κάλεσμα για καθολική – συλλογική δράση 

«Ποτέ μου δεν ξεχνώ…» (3
η
 παράγραφος) 

Χρήση α΄ ενικού προσώπου (άκουσα, συναντάμε), προσωπικό ύφος, εξομολογητικός τόνος. 

β.  Η παρένθεση περιλαμβάνει διευκρινιστικό – επεξηγηματικό σχόλιο, αναφορά σε ορολογία. 

γ. Χρήση ενεργητικής σύνταξης 

Μετατροπή σε παθητική σύνταξη: 

Η διαμόρφωση και η εξάπλωση ειρηνικών επαναστάσεων επιτρέπονται μόνο από τη δημοκρατία.  

 

Γ1.  

Τίτλος: ΜΑΘΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Πρόλογος 

Διανύοντας τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα η Δημοκρατία αποτελεί ακόμα αίτημα του 

σύγχρονου ανθρώπου. Και αυτό γιατί εκτός από μορφή πολιτεύματος συνιστά και τρόπο ζωής, 

τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς. Εξάλλου η δημοκρατική συνείδηση έχει να κάνει με κάθε στιγμή 

της καθημερινότητας. Η Δημοκρατία δεν είναι θεωρία, είναι πράξη. Και αυτό πρέπει να καταστεί 

συνείδηση και βίωμα του κάθε πολίτη. 

 

α. Ενέργειες με τις οποίες ο πολίτης κάνει πράξη τη δημοκρατία στην καθημερινότητά του: 

1. Σαφή και ξεκάθαρη πολιτική ιδεολογία, χωρίς ωστόσο να γίνεται δογματικός και απόλυτος 

2. Επιδίωξη πνευματικής καλλιέργειας διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων: κριτική ικανότητα 

για να μην παρασύρεται από την προπαγάνδα / πολύπλευρη ενημέρωση και διασταύρωση 

πληροφοριών για να μην είναι ευάλωτος στην παραπληροφόρηση 

3. Εγρήγορση για την υπεράσπιση των πολιτικών ελευθεριών και αγωνιστικό πνεύμα / Συμμετοχή 

σε κοινωνικούς αγώνες για οικουμενικά και τοπικά ζητήματα (πορείες διαμαρτυρίας, 

συλλαλητήρια)  

4. Ενεργός συμμετοχή στα κοινά, γιατί η δημοκρατία είναι πολίτευμα συλλογικής ευθύνης / 

Συμμετοχή σε ομάδες συλλογικής δράσης (π.χ. σωματεία) / εθελοντική δράση 

5. Άσκηση ελέγχου και πίεσης στην εξουσία / Διεκδίκηση δικαιωμάτων 

6. Ανάπτυξη διαλόγου για τα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα και αποφυγή του φανατισμού, πνεύμα 

ανεκτικότητας 
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7. Κοινωνική συνείδηση και ευαισθησία, ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο, σεβασμός και 

ανιδιοτέλεια, συνεργασία και πνεύμα αλληλεγγύης 

8. Πίστη στις αρχές του ανθρωπισμού 

9. Δυναμική διεκδίκηση των δικαιωμάτων και τήρηση των υποχρεώσεων 

10. Σεβασμός στους νόμους 

11. Αξιοκρατική επιλογή αντιπροσώπων / Άσκηση δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι 

12. Δραστηριοποίηση για να αυξάνεται η παραγωγικότητα, να ισχυροποιείται η οικονομία και έτσι 

να αποφεύγεται η εξάρτηση από ξένα κέντρα αποφάσεων 

13. Δημοκρατική στάση και δράση που εκδηλώνεται στην οικογένεια, στο επάγγελμα, στις 

κοινωνικές σχέσεις κ.λ.π. 

 

β.  Δράσεις με τις οποίες το σχολείο μπορεί να συμβάλλει στην διαμόρφωση ενεργών 

πολιτών με δημοκρατικό ήθος:  

1. Η τάξη πρέπει να λειτουργεί ως δημοκρατική κοινότητα και να δημιουργηθούν στενοί δεσμοί 

φιλίας μέσα σε ένα κλίμα ισότητας και αλληλοσεβασμού. Αυτό μπορεί να γίνει με την 

προώθηση της συνεργατικής μάθησης, την ανάληψη ομαδικών εργασιών, τη διοργάνωση 

πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων που θα εξοικειώσουν τους μαθητές με την ιδέα της 

συλλογικής προσπάθειας και θα τους πείσουν για την αξία της συμμετοχής. 

2. Το σχολείο πρέπει να είναι «ανοιχτό» στην κοινωνία και να ενημερώνει για τις ευρύτερες 

κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις. Έτσι, ο μαθητής, ενήμερος και ευαισθητοποιημένος, θα 

μπορεί να δραστηριοποιείται και θα αναλαμβάνει κοινωνικούς ρόλους και πρωτοβουλίες. Τα 

μεγάλα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά προβλήματα μας αφορούν όλους και η 

αποτελεσματική αντιμετώπισή τους εξαρτάται από τη συλλογική δράση και την υπευθυνότητα 

όλων των πολιτών 

3. Προώθηση του εθελοντισμού στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας που θα μυήσει τους μαθητές 

στην έννοια της αλληλεγγύης. 

4. Υπεύθυνη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων και δυνατότητα παρέμβασής τους στη 

διαμόρφωση της σχολικής πραγματικότητας με ιδέες και προτάσεις, ώστε ο μαθητής να 

συμμετέχει ενεργά και ισότιμα στη ζωή της σχολικής κοινότητας και να έχει λόγο για ό, τι γίνεται 

σ’ αυτήν   

5. Αναβάθμιση της Βουλής των Εφήβων με περισσότερες συμμετοχές και δημοσιεύσεις ώστε οι 

μαθητές να μυηθούν στις δημοκρατικές διαδικασίες. 

6. Έκδοση μαθητικών εφημερίδων και περιοδικών, έντυπων και ηλεκτρονικών, μέσω των οποίων 

οι μαθητές θα εκφράζουν τους προβληματισμούς τους και θα παρεμβαίνουν στα δρώμενα. 

7. Συμμετοχή των σχολείων σε ημερίδες και εκδηλώσεις που αφορούν διάφορα κοινωνικά και 

πολιτικά θέματα. 
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8. Συμμετοχή σε ρητορικούς αγώνες, ανάληψη δράσεων για δημιουργική έκφραση. 

9. Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, συνεργασία με διάφορες κοινωνικές ομάδες. 

10. Επισκέψεις σε χώρους μνήμης, οι οποίοι συνδέονται με τους αγώνες για τη δημοκρατία. 

11. Ομάδες διαμεσολάβησης σε ενδοσχολικές συγκρούσεις. 

12. Δημιουργική διδασκαλία μαθημάτων κοινωνικού και πολιτικού προβληματισμού (ιστορία, 

φιλοσοφία, δίκαιο, κοινωνιολογία) ώστε ο νέος να γνωρίζει τις πολιτικές δομές, να κατανοεί τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, να συνειδητοποιεί τις δυνατότητες που του παρέχονται 

εντός της θεσμικά συντεταγμένης Πολιτείας, προκειμένου να δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του 

κοινωνικού «γίγνεσθαι». 

13. Η ύπαρξη σχολικών κανονισμών και η ύπαρξη κατάλληλων σχολικών ποινών θα μυήσει στην 

έννοια της πειθαρχίας και του σεβασμού στους νόμους για να εξασφαλιστεί ισότητα και η 

ελευθερία. 

 

Επίλογος 

Η δημοκρατία δεν είναι προσφορά, δώρο από τη φύση, αλλά αγώνισμα. Μάλιστα, στη σύγχρονη 

εποχή οι αυτοδιαχειριζόμενες κοινωνίες ενεργών πολιτών αναδεικνύονται ως ο πιο ριζοσπαστικός 

τρόπος έκφρασης και δράσης στην αντιμετώπιση των σύνθετων κοινών μας προβλημάτων. Το 

σχολείο, λοιπόν, ως κομβικός φορέας υγιούς πολιτικοποίησης μπορεί και πρέπει να συμβάλλει στη 

διαμόρφωση δημοκρατικού ήθους και στην προετοιμασία των νέων ώστε να αναλάβουν το ρόλο 

του ενεργού πολίτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


