
 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΙΡΗ ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑ 

 

Α1. 

   Ο ζπληάθηεο ηνπ θεηκέλνπ αθνξκώκελνο από δηεξώηεζε ησλ λέσλ ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγθαηόηεηα ησλ ελεξγώλ πνιηηώλ – άξα θαη ηδαληθώλ- πξνζπαζεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ 

αλαγθαηόηεηα ησλ ηειεπηαίσλ. Αξρηθά αλαθέξεηαη ζην ηδαληθό ηεο αλνρήο ζεσξώληαο πσο ν 

θαλαηηζκόο θαη ε βία είλαη απηά πνπ ζήκεξα απεηινύλ ηελ εηξήλε. Σηε ζπλέρεηα επηζεκαίλεη 

ην ηδαληθό ηεο κε βίαο ππνζηεξίδνληαο πσο ε δεκνθξαηία ήηαλ απηή πνπ δίδαμε ηε 

ζπκβίσζε ρσξίο άζθεζε βίαο, θαζώο θαη ηελ πξόνδν κέζα από «εηξεληθέο επαλαζηάζεηο». 

Τέινο, ππεξαζπίδεηαη ην ηδαληθό ηεο αδειθόηεηαο, ην νπνίν απνηειεί θνηλό παξνλνκαζηή 

όισλ ησλ αλζξώπσλ θαη ην νπνίν νθείινπκε λα πηνζεηήζνπκε ζηε ζεσξία, αιιά θαη λα 

πξνβνύκε θαη ζηηο αλάινγεο πξάμεηο. 

 

Β1. 

α. ΣΩΣΤΟ      β. ΛΑΘΟΣ      γ. ΣΩΣΤΟ      δ. ΣΩΣΤΟ      ε. ΛΑΘΟΣ 



 

 

Β2. α.  

- Δπίθιεζε ζηελ απζεληία ηνπ Καξι Πόπεξ (3ε παξάγξαθνο)  

«Πνηέ κνπ δελ μερλώ ηε δηδαρή ηνπ Καξι Πόπεξ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία απηό πνπ 

νπζηαζηηθά δηαθξίλεη κηα δεκνθξαηηθή εμνπζία από κηα κε δεκνθξαηηθή είλαη πσο κνλάρα 

ζηελ πξώηε νη πνιίηεο κπνξνύλ λα μεθνξησζνύλ ηνπο θπβεξλώληεο ρσξίο αηκαηνρπζίεο».  

- Δπίθιεζε ζηελ απζεληία ηνπ Χέγθει (5ε παξάγξαθνο) 

 “Σην έξγν ηνπ Φηινζνθία ηεο Ηζηνξίαο ν Χέγθει ραξαθηήξηζε ηελ Ηζηνξία σο «απέξαλην 

ζθαγείν».”  

 

Β2. β.  

Σηελ 1ε πεξίπησζε ν ζπγγξαθέαο επηδηώθεη λα αλαδείμεη ην ήζνο ηνπ θαη λα εληζρύζεη ην 

θύξνο ηνπ, ζπκκεξηδόκελνο ηηο απόςεηο ελόο πξνζώπνπ πνπ ην ζεσξεί θαζνδεγεηή ηνπ, 

ζύκβνπιό ηνπ, πξόζσπν ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο απζεληία.  

Σηε 2ε πεξίπησζε πξνβάιιεη ηελ αμηνπηζηία ησλ δηθώλ ηνπ απόςεσλ απνδεηθλύνληαο όηη 

είλαη γλώζηεο ηνπ ζέκαηνο θαη θαηέρεη ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Γη’ απηό ηνλ ιόγν αλαθέξεη 

θαη ηνλ ηίηιν ηνπ βηβιίνπ ηνπ Χέγθει (Φηινζνθία ηεο Ηζηνξίαο). 

 

Β3.  

α. 

1. «… δελ μερλώ ηε δηδαζθαιία ηνπ Καξι Πόπεξ…». 

2. «… γίλνληαη αληηθείκελα θνξντδίαο/ριεπαζκνύ…». 

3. «… εηζήγαγαλ ζηελ ηζηνξία ηξόπνπο ζπλύπαξμεο…». 

4. «… απηόο πνπ καο αληηζηξαηεύεηαη…». 

 

β. 

1. απέξαλην ζθαγείν: ηεξάζηηνο ρώξνο δνινθνλίαο αλζξώπσλ 

Ζ γιώζζα εδώ είλαη πνηεηηθή. 

 

2. θσηίδεη ηελ πνξεία καο: καο βνεζά, καο θαζνδεγεί 

Ζ γιώζζα θη εδώ είλαη πνηεηηθή. 

 



 

 

Β4. α.  

1. Σύλζεηε δνκή πξνηάζεσλ πνπ επηηπγράλεηαη  κε ηε ρξήζε ππνηαθηηθνύ ιόγνπ:  

-«Πνηέ κνπ δελ μερλώ ηε δηδαρή ηνπ Καξι Πόπεξ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία απηό πνπ 

νπζηαζηηθά δηαθξίλεη κηα δεκνθξαηηθή εμνπζία από κηα κε δεκνθξαηηθή είλαη πσο κνλάρα 

ζηελ πξώηε νη πνιίηεο κπνξνύλ λα μεθνξησζνύλ ηνπο θπβεξλώληεο ρσξίο αηκαηνρπζίεο». [3
ε
  

παξάγξαθνο]  

- «Οη ηππηθνί θαλόλεο ηεο δεκνθξαηίαο, πνπ ηόζν ζπρλά γίλνληαη αληηθείκελν ριεπαζκνύ, 

εηζήγαγαλ γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηξόπνπο ζπκβίσζεο πνπ είραλ ζηόρν ηελ επίιπζε 

ησλ θνηλσληθώλ ζπγθξνύζεσλ ρσξίο ηε ρξήζε βίαο».[3
ε
  παξάγξαθνο]  

2. Πξνθνξηθόηεηα ζην ύθνο πνπ δείρλεη  δηάζεζε ηνπ δνθηκηνγξάθνπ λα επηθνηλσλήζεη κε 

ηνλ αλαγλώζηε: 

 - «άθνπζα ...» = ρξήζε α΄εληθνύ πξνζώπνπ (1
ε
 παξάγξαθνο)  

- «Αθνύ ε δεκνθξαηία είλαη θαηά θύξην ιόγν έλα ζύλνιν δηαδηθαζηηθώλ θαλόλσλ, πώο 

κπνξνύκε λα έρνπκε ηελ απαίηεζε λα βαζηδόκαζηε ζηνπο «ελεξγνύο πνιίηεο»; = Χξήζε 

εξώηεζεο (1
ε
 παξάγξαθνο) 

 

[Άιια ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνύζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη: α΄ θαη β΄πιεζπληηθό 

πξόζσπν, βξαρππεξίνδνο ιόγνο, επζύο ιόγνο] 

 

Β4. β. Ζ  παξέλζεζε ζην ζεκείν απηό  επεμεγεί ηελ έλλνηα ηεο αδειθόηεηαο, 

ρξεζηκνπνηώληαο σο παξάδεηγκα ηε ρξήζε ηεο ιέμεο ζηα ρξόληα  ηεο Γαιιηθήο 

Δπαλάζηαζεο. 

 

Β4. γ. Ζ ζύληαμε είλαη ελεξγεηηθή.  

Μεηαηξνπή ζηελ παζεηηθή ζύληαμε:  Ζ δηακόξθσζε θαη ε εμάπισζε εηξεληθώλ 

επαλαζηάζεσλ επηηξέπεηαη/επηηξέπνληαη κόλν από ηε δεκνθξαηία. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Γ1. 

Τίηινο →                                 Απνπνιηηηθνπνίεζε: ν ερζξόο ηεο δεκνθξαηίαο 

 

Πξόινγνο → Ζ πξόζθαηε εθινγηθή αλακέηξεζε ζηε ρώξα καο κε ηελ ηεξάζηηα απνρή από 

ηηο ςεθνδόρνπο αλέδεημε έλα ελδεκηθό «θαθό» ηνπ ηόπνπ καο θαη δηαηπκπάληζε πσο ν 

ζύγρξνλνο πνιίηεο δελ «πνιηηεύεηαη» αιιά –αληηζέησο- «ηδησηεύεη». Τξαγηθή εηξσλεία ην 

όηη απηό ζπκβαίλεη ζηε ρώξα πνπ «γέλλεζε» ηε δεκνθξαηία, σζηόζν όρη αλαίηηα‧ θαηλόκελα 

όπσο ν σθειηκηζκόο, ν αηνκηθηζκόο, ν ακνξαιηζκόο, ε πνιηηηθή δηαθζνξά νδεγνύλ ηνπο 

πνιίηεο ηόζν ζηελ ακθηζβήηεζε, όζν όκσο θαη ζηελ απαμίσζε ηεο εμνπζίαο θαη ησλ θνξέσλ 

ηεο, θαιθηδεύνληαο έηζη ηε δεκνθξαηία. 

 

Κύξην Μέξνο → 

1
ν
 Εεηνύκελν: 

- Δπαγξύπλεζε, δηαξθήο αγώλαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο, 

πεξηθξνύξεζε ηεο απηνβνπιίαο, απηνπξνζδηνξηζκόο 

- Γπλακηθή δηεθδίθεζε θαη πεξηθξνύξεζε πνιηηηθώλ ειεπζεξηώλ θαη αηνκηθώλ 

δηθαησκάησλ 

- Απνζηξνθή ζηνλ αηνκηθηζκό θαη εγσθεληξηζκό, ζηξνθή πξνο ηνλ ζπλάλζξσπν 

- Δλεκέξσζε  → ελεξγνπνίεζε → ζπκκεηνρή ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία 

- Σεβαζκόο ζηνπο λόκνπο, έκπξαθηε αθνζίσζε ζηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο (δηθαηνζύλε, 

αμηνθξαηία, ηζόηεηα…) θαη αγώλαο γηα ηε δηαζθάιηζή ηνπο κέζσ ηνπ εζεινληηζκνύ 

θαη ηνπ αθηηβηζκνύ 

 

Μεηαβαηηθή Παξάγξαθνο:  Γεδνκέλνπ, ινηπόλ, όηη ε αξκνληθή θνηλσληθή ζπλύπαξμε είλαη 

ζηελά ζπλδεδεκέλε –όπσο, άιισζηε, έρεη απνδείμεη θαη ε ίδηα ε ηζηνξηθή πξαγκαηηθόηεηα- 

κε ηε δεκνθξαηία, είλαη αλάγθε ηόζν ν πνιίηεο κεκνλσκέλα όζν θαη ην ζρνιείν λα πξνβνύλ 

ζε πξάμεηο θαη δξάζεηο γηα ηελ θαζηέξσζε ελόο δεκνθξαηηθνύ ήζνπο αιιά θαη ηξόπνπ 

δηαβίσζεο. 

    Σηόρνο: ε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά, ζπιινγηθόηεηα, επζπλεηδεζία, αλζξσπηζκόο, άξζε 

εζληθηζκνύ, αξεηή αλεθηηθόηεηαο. 

 

2
ν
 Εεηνύκελν:  

- Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, ζπκκεηνρηθό κάζεκα, δηάινγνο 

- Οκαδηθέο εξγαζίεο - project κε ζέκαηα πνπ απαηηνύλ ηελ αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ ηεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο 



 

 

- Σρνιηθέο εθδξνκέο (εθπαηδεπηηθέο, πεξηβαιινληηθέο…) όρη κόλν ζε κλεκεία 

ηζηνξηθνύ ελδηαθέξνληνο, αιιά θαη ζε ρώξνπο πνιηηηθνύ ελδηαθέξνληνο ηόζν ζην 

εζσηεξηθό όζν θαη ζην εμσηεξηθό (Βνπιή ησλ Διιήλσλ, Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην…) 

- Δζεινληηθέο δξάζεηο: αλαδάζσζε, αλαθύθισζε, επηζθέςεηο ζε ηδξύκαηα, πξνζθνξά 

εζεινληηθήο εξγαζίαο… 

- Γεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο: καζεηηθέο εθινγέο, Βνπιή ησλ Δθήβσλ… 

- Άξζε θνηλσληθώλ αληζνηήησλ θαη ξαηζηζηηθήο ή όπνηαο άιιεο κεξνιεπηηθήο 

αληηκεηώπηζεο καζεηώλ εληόο ησλ ζρνιηθώλ αηζνπζώλ 

 

Δπίινγνο →  Δίλαη ειίνπ θαεηλόηεξνλ πσο ζηνλ δξόκν γηα ηελ απξόζθνπηε θαη αξκνληθή 

ζπκβίσζή καο ε δεκνθξαηία είλαη κνλόδξνκνο. Σήκεξα, κάιηζηα, πνπ νη αξρέο ηεο δπζηπρώο 

ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε ακθηζβεηνύληαη, ελώ ζηε ρεηξόηεξε θαηαζηξαηεγνύληαη 

θαηάθσξα, είλαη πεξηζζόηεξν επηηαθηηθό από πνηέ ην αίηεκα γηα νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα 

επαλαζύλδεζεο καδί ηεο. Καη θπζηθά, δελ ζα κπνξνύζε παξά ην ζρνιείν λα ζηαζεί 

πνιύηηκνο, θαη ίζσο ν ζεκαληηθόηεξνο, αξσγόο ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα σο ην 

θαηαιιειόηεξν γηα λα δηαδξακαηίζεη ηνλ ξόιν ηνπ «ζεκαησξνύ» θαη ηεο ππμίδαο γηα ηνπο 

ζύγρξνλνπο λένπο. 

 

 

 

 

 


