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Απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων – Έκθεσης  2019 

Α. Ο συντάκτης στο συγκεκριμένο κείμενο πραγματεύεται τις αξίες της Δημοκρατίας σε 

διαχρονική βάση. Αρχικά, αναγνωρίζοντας τον συνήθη προβληματισμό των νέων- με την 

απογοητευτική θέαση της πραγματικότητας- για την αναγκαιότητα των ενεργών πολιτών, 

παραθέτει τις αξίες που στοιχειοθετούν την Δημοκρατία. Η αξία της ανοχής πρυτανεύει έναντι 

θρησκευτικών συγκρούσεων που υπαγόρευσαν τον φανατισμό και ενίοτε διακυβεύουν και 

σήμερα το ιδανικό της ειρήνης. Στον αντίποδα αυτής, η αξία της αποφυγής βίας κυριαρχεί 

απέναντι στην όποια αντιπαλότητα, η οποία χρήζει σεβασμού βάσει αυθεντίας. Εξάλλου και η 

συνεχής κοινωνική αναβάθμιση βάσει ελεύθερου πνεύματος σε ιδεολογικές αντιπαραθέσεις που 

επιβεβαιώνουν ειρηνικά αγώνες, σηματοδοτεί τη Δημοκρατία. Καταλήγοντας, ο κειμενογράφος 

αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της αδελφοποιημένης κοινωνίας σε αντίθεση με την ιστορία της 

ανθρωπότητας, όπως την παρουσιάζει ο Χέγκελ. 

Β1.  

Σωστό 

Λάθος 

Σωστό 

Σωστό 

Λάθος 

Β2. α), β): 

Δύο περιπτώσεις επίκλησης στην αυθεντία στο κείμενο είναι οι εξής: 
1. «Ποτέ μου δεν ξεχνώ … χωρίς αιματοχυσίες.» (στην τρίτη παράγραφο του κειμένου) Ο 
συγγραφέας χρησιμοποιεί ως τρόπο πειθούς την επίκληση στην αυθεντία με μέσο πειθούς τη 
ρήση αυθεντίας (νοηματικά αναδιατυπωμένη) με σκοπό να ενισχύσει τη θέση του ότι η 
δημοκρατική εξουσία χαρακτηρίζεται από το ιδανικό της μη βίας.  
2. « Στο έργο του …. Απέραντο σφαγείο.» (στην πέμπτη  παράγραφο του κειμένου) Ο συγγραφέας 

χρησιμοποιεί ως τρόπο πειθούς την επίκληση στην αυθεντία με μέσο πειθούς, τη ρήση αυθεντίας 

«απέραντο σφαγείο» με σκοπό να ενισχύσει τη θέση του ότι η ανθρώπινη ιστορία έχει να 

επιδείξει συγκρούσεις αδελφοκτόνων – συγκρούσεις βιαιοτήτων . 
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Β3.α.  

1. «…δεν ξεχνώ τη διδαχή του Κάρλ Πότερ…» συμβουλή/δίδαγμα 

2. «…γίνονται αντικείμενα χλευασμού…» εμπαιγμού 

3. «…εισήγαγαν στην ιστορία τρόπους συμβίωσης…» συνύπαρξης  

4. «…αυτός που μας αντιπολιτεύεται…» αντιπαρατίθεται/ αντιστρατεύεται 

Β3.β. 

1. «…απέραντο σφαγείο…»: μεταφορική λειτουργία της γλώσσας = βίαιη σύγκρουση  

2. «…φωτίζει την πορεία μας» :μεταφορική λειτουργία της γλώσσας = προσανατολίζει- καθοδηγεί 

την πορεία της ζωής μας. 

Β4.α. 1. 

- «Αν σήμερα απειλείται η ειρήνη στον κόσμο (δευτερεύουσα πρόταση), η απειλή προέρχεται για 

άλλη μια φορά από τον φανατισμό, δηλαδή από την τυφλή πίστη δική μας αλήθεια (κύρια 

πρόταση) και ότι αυτή μπορεί να επιβληθεί με τη βία. (δευτερεύουσα πρόταση) : Υποτακτικός 

λόγος: χρήση κύριας και δευτερευουσών προτάσεων στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου 

- «Οι τυπικοί κανόνες της δημοκρατίας που τόσο συχνά γίνονται αντικείμενο χλευασμού 

(δευτερεύουσα πρόταση) εισήγαγαν για πρώτη φορά στην ιστορία τρόπους συμβίωσης που είχαν 

στόχο την επίλυση των κοινωνικών συγκρούσεων χωρίς τη χρήση βίας (δευτερεύουσα πρόταση): 

Υποτακτικός λόγος(χρήση κύριας και δευτερευουσών προτάσεων): στην τρίτη   παράγραφο του 

κειμένου. 

Β4.α.2. 

- «Αφού η δημοκρατία είναι κατά κύριο λόγο «ένα σύνολο πολίτες»: Παρατίθεται ρητορική 

ερώτηση, η οποία προσδίδει προφορικότητα στο ύφος του συγγραφέα και διάθεση του να 

επικοινωνήσει με τον αναγνώστη. (πρώτη  παράγραφος  του κειμένου) 

- «Θέλετε να δοκιμάσουμε να τις απαριθμήσουμε;» : Παρατίθεται ερώτηση που βοηθά τη 

μετάβαση στην επόμενη παράγραφο- δεύτερη  παράγραφο του κειμένου και η οποία προσδίδει 

προφορικότητα στον λόγο και διάθεση του συγγραφέα να επικοινωνήσει με τον αναγνώστη 

(πρώτη  παράγραφος του κειμένου) 

Β4.β. Η χρήση του σημείου στίξης της παρένθεσης στην Πέμπτη παράγραφο «..(η fratemite της 

Γαλλικής Επανάστασης)…» αποσκοπεί στην παράθεση επεξηγηματικού στοιχείου. 

Β4.γ. «…Μόνο η δημοκρατία επιτρέπει τη διαμόρφωση και την εξάπλωση ειρηνικών 

επαναστάσεων…»: Η σύνταξη είναι ενεργητική στην συγκεκριμένη πρόταση. 

 Η μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης  σε παθητική είναι η εξής: 
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Η διαμόρφωση και η εξάπλωση ειρηνικών επαναστάσεων επιτρέπεται μόνο από τη δημοκρατία.  
 

 

 

 

 

Γ1. Άρθρο (στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου)  

Πρόλογος: 

 Α. Αφόρμηση από επίκαιρο γεγονός- πορίσματα έρευνας 

Β. Ανάδειξη βασικής έννοιας- προσδιορισμός της και αντιθετική διαπίστωση 

Γ. Αναδιατύπωση θέματος (Ζ1 + Ζ2)  

Τίτλος: Ο ενεργός πολίτης, το θεμέλιο της δημοκρατίας 

Πρόλογος: 

     Ενδεικτικά στοιχεία του πρόσφατου πολιτικού κλίματος, στο πλαίσιο των εκλογικών 

αναμετρήσεων επαναφέρουν στο προσκήνιο την πραγματικότητα μιας μεγάλης αντινομίας. Στο 

πλαίσιο της αδιάλειπτα εξελισσόμενης εποχής πολιτισμικά, η Δημοκρατία ως η αρτιότερη μορφή 

πολιτειακής οργάνωσης παραμένει σημείο αναφοράς και πολιτισμικός δείκτης στο ιστορικό και 

κοινωνικό γίγνεσθαι. Ωστόσο, κρούσματα αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς καταγράφονται με 

αυξητικές τάσεις, επιτάσσοντας όσο ποτέ άλλοτε τόσο Ζ1… όσο Ζ2… για την προώθηση ατόμου 

και κοινωνίας. 

Κύριο μέρος: 

 Ζ1: Ενέργειες του πολίτη βάσει των οποίων η Δημοκρατία γίνεται πράξη στην καθημερινότητα 

του 

α’ παράγραφος:  

πνευματική παρουσία πολίτη:  

πνευματική καλλιέργεια, διεύρυνση πνευματικών οριζόντων μέσω άρτιας Εκπαίδευσης και Δια 

βίου Παιδείας – πνευματική εγρήγορση – οξύνοια ευελιξία – ορθή κριτική σκέψη – γόνιμη 

αμφισβήτηση- προβληματισμός, αντιληπτική ικανότητα –σφαιρική/ πολύπλευρη ενημέρωση/ 

θεώρηση ζωής και κόσμου- πολυφωνία/ πλουραλισμός- ελευθερία έκφρασης, αυτοκριτική-

αυτογνωσία-αυτοβελτίωση 
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ηθική αρτίωση πολίτη με αρχές ανθρωπιστικής παιδείας/ Πολιτικής Παιδείας- Δημοκρατικού 

Ήθους:  

-σεβασμός στο διαφορετικό, στάση πολιτικής ορθότητας- γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος- 

αποφυγή μισαλλοδοξίας, δογματισμού, φανατισμού-ειλικρίνεια/αλήθεια- δικαιοσύνη-ελευθερία-

εντιμότητα-συνέπεια-καθαρότητα,αξιοκράτία 

-ψυχοσυναισθηματική ευστάθεια- ισορροπία:  

νηφαλιότητα, υπομονή, επιμονή, αγωνιστικότητα, αυτοπειθαρχία, αυτοσυγκράτηση, 

αυτοκυριαρχία, αυτοέλεγχος, αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση  

 

β’ παράγραφος: Κοινωνική-πολιτική-εθνική-παγκόσμια παρουσία του πολίτη: 

-κοινωνική συνείδηση, πρόταξη συλλογισμός καλού πνεύμα ομαδικότητας, αλληλεγγύης, 

ανιδιοτέλειας, αλτρουϊσμού/εθελοντική παρουσία  

-πολιτική συνείδηση: συμμετοχική παρουσία σε συνδικαλιστικές δράσεις, προάσπισης 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων-συμμετοχικότητα εργασιακών δικαιωμάτων στις εκλογικές 

διαδικασίες (ευρωεκλογές, βουλευτικές εκλογές, εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης με το δικαίωμα 

του «εκλέγειν» και του «εκλέγεσθαι»  

-εθνική συνείδηση(πρόταξη εθνικού καλού, συμμετοχικότητα σε εθνικές διαδικασίες, γνώση-

σεβασμός Ιστορίας, Παράδοσης, γλώσσας, πολιτισμικής κληρονομιάς, τόνωση εθνικής 

ταυτότητας 

-παγκόσμια συνείδηση (συνείδηση ταυτότητας κοσμικού πολίτη, σεβασμός στην 

πολυπολιτισμικότητα, Ιστορίας λαών, πολιτισμού τους 

Μεταβατική παράγραφος προς Ζ2: Αδιαμφισβήτητα η στάση του Ενεργού πολίτη σηματοδοτεί 

την υπόσταση της Δημοκρατίας, στοιχειοθετεί τη μοναδικότητα αυτής της Πολιτειακής 

οργάνωσης, θεμελιακής για την ατομική και κοινωνική οντότητα. Ωστόσο, το σχολείο ως 

πρωτογενής φορέας αγωγής και κοινωνικοποίησης επιτάσσεται στην προώθηση δράσεων που θα 

παγιώσουν την δημοκρατική παιδεία αρτιώνοντας άτομο και κοινωνία. 

Ζ2: Δράσεις από μέρους του σχολείου που δύνανται να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενεργών 

πολιτών με δημοκρατικό ήθος 

α’ παράγραφος: 

 ενδοσχολικά 

-κινητοποίηση/ δραστηριοποίηση του θεσμού των μαθητικών κοινοτήτων  

-ορθή επίλυση σχολικών προβλημάτων  

-συμμετοχικότητα στο «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι» 
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-κοινή στοχοθεσία για το συλλογικό όφελος 

-συνεργατικό πνεύμα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) για την πάταξη της ενδοσχολικής βίας 

-διοργάνωση εκδηλώσεων (ενημερωτικών, ψυχαγωγικών, πολιτισμικών) με σκοπό την 

ευαισθητοποίηση, τον προβληματισμό, τη δραστηριοποίηση για θέματα κοινωνικού 

ενδιαφέροντος 

-δημιουργία σχολικής εφημερίδας- Ιστολόγιο(Πολυφωνία- γόνιμη αμφισβήτηση) 

 

 

β’ παράγραφος: εξωσχολικά 

Βιωματική μάθηση: 

-εθελοντικές δράσεις (δράσεις προσφοράς σε ανθρωπιστικό, οικολογικό, πολιτιστικό επίπεδο) 

-συνεργατική δράση με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Εκτοπισμός ατομικισμού, πρόταξη του 

«εμείς» έναντι του «εγώ» 

-Παρουσία στη Βουλή των εφήβων, στην ευρωβουλή των εφήβων 

-ομαδική δραστηριοποίηση στο δήμο, την τοπική αυτοδιοίκηση για θέματα/ προβλήματα που 

τους αφορούν.  

-επισκέψεις σε ιδρύματα φιλοξενίας, ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ, μειονοτήτων 

Επίλογος:  Συνοψίζοντας, γίνεται αντιληπτό ότι η Δημοκρατία αποτελεί επιτακτικό αίτημα πλέον  

με το Δημοκρατικό φρόνημα και ήθος στην καθημερινότητα όλων επαναπροσδιορίζοντας τον 

ουσιαστικό ρόλο τους….. Τα περιθώρια αδράνειας… έχουν εκλείψει πια οριστικά… 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  ΚΑΡΑΛΕΚΑ   ΕΛΕΝA 

 

 


