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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2019 
 
Α. Περίληψη 
 
   Ο συγγραφέας, με αφορμή τον νεανικό προβληματισμό για την αναγκαιότητα 
ύπαρξης σώματος ενεργών πολιτών, πραγματεύεται τα θεμελιώδη ιδανικά της 
δημοκρατίας. Αρχικά, προβάλλει ως βασικό ιδανικό την ανεκτικότητα, η έλλειψη 
της  οποίας, επιβάλλοντας τη βία, δυναμιτίζει την ειρήνη. Παράλληλα, εστιάζει 
στην αξία της μη βίας, που κατά τον Πόπερ διαφοροποιεί τη δημοκρατία από την 
αυταρχική εξουσία και ωθεί ειρηνικά σε πολιτικές μεταβολές και στην εκτόνωση 
κοινωνικών εντάσεων  Ως εξίσου σημαντικό προβάλλεται το ιδανικό του 
κοινωνικού μετασχηματισμού μέσω της δημιουργικής διαφωνίας και 
διαφοροποίησης αντιλήψεων, που  δύναται να επιφέρει ειρηνικές εξεγέρσεις. 
Τέλος, αναφέρεται στο ιδεώδες της αδελφοσύνης, το οποίο διασφαλίζοντας τη 
μακροβιότητα της δημοκρατίας, στη σύγχρονη εποχή, επιβάλλεται να αποτελέσει 
κοινή μοίρα της ανθρωπότητας.  
 
Β1 
  
 α : Σ 
 β : Λ 
 γ : Σ 
 δ : Σ 
 ε : Λ 
 
Β2 
α) Επίκληση στην αυθεντία: 
 
3η § : αναφορά στη διδαχή του Κάρλ Πόπερ 
5η § : αναφορά στο έργο του Χέγκελ και στον χαρακτηρισμό της ιστορίας ως 
«απέραντο σφαγείο»  
 
β) ο συγγραφέας επιδιώκει να ενισχύσει την αξιοπιστία των  θέσεών  του πως η 
δημοκρατική εξουσία διακρίνεται από το χαρακτηριστικό της μη βίας. (Πόπερ) 
 
ο συγγραφέας στοχεύει να πείσει τον αναγνώστη πως η ανθρώπινη ιστορία είναι 
μια ατελείωτη περίοδος αιματοχυσίας. (χέγκελ) 
 
Β3  
α)  1:διδαχή = διδασκαλία, παραίνεση, κήρυγμα 
     2: χλευασμού = κοροϊδίας- χλεύης 
     3: συμβίωσης = συνύπαρξης 
     4:αντιπολιτεύται = αντιμάχεται 
 
β)  1: ποιητική λειτουργία γλώσσας / ατελείωτη περίοδο αιματοχυσίας 
     2: ποιητική λειτουργία γλώσσας / καθοδηγεί τη ζωή μας 
 
 
Β4 
    Σύνθετη δομή προτάσεων με χρήση υποτακτικού λόγου:    
 α 1) 3η § : «Οι τυπικοί κανόνες της δημοκρατίας… χωρίς τη χρήση βίας» 
        4η § : «Μόνο η δημοκρατία… της εποχή μας» 
         
 2) Προφορικότητα ύφους: 
    1η § «χρειάζεται μια απάντηση… απογοητεύονται» 
            « θέλετε… απαριθμήσουμε» 
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    3η § «Ποτέ μου δεν ξεχνώ» 
    5η § «Μπορούμε να την διαψεύσουμε» 
 
β) Σχόλιο του συγγραφέα που μπορεί να παραλειφθεί – επεξηγηματικός ρόλος 
 
γ) Είδος σύνταξής : ενεργητική. 
    Μετατροπή : «Μόνο από τη δημοκρατία επιτρέπεται η  διαμόρφωση και η      
                            εξάπλωση ειρηνικών  επαναστάσεων» 
 
 
Γ1. Επικοινωνιακό πλαίσιο: Άρθρο. 
 
Τίτλος. Σκοπός η πειθώ και η πληροφόρηση. Ο μαθητής μπορεί να σταθεί στην 
επικαιρότητα. Κατάλληλος τρόπος πειθούς η επίκληση στη λογική, μέσα: 
επιχειρήματα – τεκμήρια, ύφος σοβαρό, αναφορική λειτουργία της γλώσσας. Στον 
πρόλογο εκτίθεται το θέμα ή  η προβληματική του ενώ στο κυρίως μέρος 
παρατίθεται επαρκές αποδεικτικό υλικό για να διασαφηνιστεί η κυρίαρχη ιδέα και 
να τεκμηριωθεί η θέση που διατυπώθηκε στην εισαγωγική παράγραφο. 
   
Α΄   ζητούμενο   
Ενέργειες με τις οποίες ο πολίτης κάνει πράξη τη δημοκρατία στην 
καθημερινή του ζωή. 
 
- Υποχρέωση του δημοκρατικού πολίτη  είναι η δυναμική διεκδίκηση και 
περιφρούρηση των ατομικών δικαιωμάτων και των ελευθεριών καθώς  και η 
αποφυγή του φανατισμού και της απολυτότητας. 
 
- Η ουσιαστική και έγκυρη ενημέρωση για τις κοινωνικοπολιτικές ζυμώσεις που θα 
ωθήσει στην ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή του. 
 
- Συμμετοχή και στήριξη των δημοκρατικών διαδικασιών. Ενεργό ενδιαφέρον για 
τα θέματα του συλλογικού βίου (αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, στηρίζει τις θετικές 
προσπάθειες, συμμετέχει σε συλλογικά όργανα, καταθέτει προτάσεις, στηρίζει τον 
διάλογο και καταγγέλλει υπεύθυνα περιπτώσεις που υπονομεύουν τη δημοκρατική 
λειτουργία της κοινωνίας). 
 
- Ιστορική γνώση, που τον βοηθά να συνειδητοποιεί την ουσία των προβλημάτων, να 
αντιλαμβάνεται εγκαίρως τις αντιδημοκρατικές ενέργειες και να ενεργεί με συνέπεια 
και υπευθυνότητα 
- Συνειδητοποίηση της αξίας της δημοκρατίας. Σεβασμός στους δημοκρατικούς 
θεσμούς. Δημοκρατική συμπεριφορά απέναντι στους πολίτες με διαφορετικές 
πολιτικές πεποιθήσεις 
 
- Γνώση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του, αλλά και επαρκής 
ανταπόκριση στις υποχρεώσεις του ως εργαζόμενου και ως πολίτη. 
 
- Διαμόρφωση κοινωνικής συνείδησης που θα τον απομακρύνει από τον 
ατομικισμό  και θα οδηγήσει στο  ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο, στην  
εθελοντική δράση 
 
- Συνειδητή υπακοή στους νόμους της δημοκρατίας, εφόσον η παρέκκλιση από 
αυτούς θα δημιουργούσε προσκόμματα στην ομαλή λειτουργία της.   
 
Β΄ ζητούμενο 
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Δράσεις με τις οποίες το σχολείο μπορεί να συμβάλλει στην καλλιέργεια 
δημοκρατικού ήθους .  
 
Το  σχολε ίο  μπορε ί  να  συμβάλε ι  στη  δ ιάπλαση  δημοκρατ ικού  
ήθους  μέσα  από :  

- την παροχή γνώσης για τον τρόπο λειτουργίας των διάφορων πολιτευμάτων και 
την κατάδειξη της υπεροχής του δημοκρατικού πολιτεύματος έναντι των 
υπολοίπων 
 
- την ανάδειξη της ισότητας και της αξιοκρατίας σε βασικές αρχές της οργάνωσης 
και της λειτουργίας του 
 
- τη διευθέτηση των σχολικών υποθέσεων και την άσκηση του διδακτικού έργου 
με κύριο μέσο τον διάλογο 
 

- την ενδυνάμωση του θεσμού των μαθητικών κοινοτήτων και την παρώθηση των 
μαθητών στην ενεργό συμμετοχή στις σχολικές και στις ευρύτερες κοινωνικές 
υποθέσεις 

- την καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας προκειμένου να επιτευχθεί η αποφυγή 
διαμόρφωσης μονοδιάστατης και δογματικής σκέψης και η διαμόρφωση ελεύθερα 
σκεπτόμενων πολιτών που δεν θα καθίστανται θύματα χειραγώγησης 

- την προσπάθεια να κατανοήσουν οι μαθητές τον τρόπο λειτουργίας της 
δημοκρατίας πριν από την ένταξή τους στην κοινωνία. Η  σύσταση εθελοντικών 
σχολικών ομάδων με στόχο την ανθρωπιστική δράση, η επαφή με πολιτικούς 
θεσμούς, η διενέργεια μαθητικών εκλογών και η ορθή λειτουργία των μαθητικών 
κοινοτήτων, θα εξοικειώσουν τους νέους με τις δημοκρατικές πρακτικές 
 
- την καλλιέργεια του διάλογου μέσω σχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων. 
Η πραγματοποίηση επισκέψεων σε χώρους άσκησης της δημοκρατίας, όπως είναι 
το κοινοβούλιο, ο χώρος των δικαστηρίων αλλά και η διοργάνωση αγώνων 
επιχειρηματολογίας, βοηθούν τους νέους να κατανοήσουν τόσο την αξία όσο και 
τον τρόπο διεξαγωγής του πολιτικού διαλόγου 
 
- την παροχή από την πλευρά των εκπαιδευτικών ίσων ευκαιριών σε όλους τους 
μαθητές και την αντιμετώπιση αυτών ως ισάξιων μελών της σχολικής κοινότητας.             
 
                                      Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές. 
  


