
 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

Α1. Στο κείμενο ο συγγραφέας κάνει λόγο για τα ιδανικά της δημοκρατίας και την 

αναγκαία ύπαρξή τους, προκειμένου να υπάρχουν και ενεργοί πολίτες. Ξεκινά την 

απαρίθμηση των ιδανικών αυτών με αναφορά στην ανοχή στη διαφορετική άποψη και 

την αποφυγή κάθε φανατισμού. Έπειτα, κάνει λόγο για τη βία, η οποία απουσιάζει από 

μια δημοκρατική εξουσία, όπου οι συγκρούσεις λύνονται χωρίς αιματοχυσίες. Ως τρίτο 

ιδανικό ο συγγραφέας αναφέρει την ιδεολογική ελευθερία που χαρακτηρίζει τα 

δημοκρατικά πολιτεύματα και τέλος κλείνει με το ιδανικό της αδελφότητας, το οποίο, 

σήμερα περισσότερο από ποτέ, είναι αναγκαίο για τη διατήρηση της δημοκρατίας επί 

μακρόν, καθώς ενώνει τους ανθρώπους σε ένα κοινό πεπρωμένο.  

 

Β1.  

α. Σ 

β. Λ 

γ. Σ 

δ. Σ 

ε. Λ 

 

Β2. α. 1. «Ποτέ μου δεν ξεχνώ τη διδαχή του Καρλ Πόπερ, σύμφωνα με την οποία 

αυτό που ουσιαστικά διακρίνει μια δημοκρατική εξουσία από μια μη δημοκρατική 

είναι πως μονάχα στην πρώτη οι πολίτες μπορούν να ξεφορτωθούν τους κυβερνώντες 

χωρίς αιματοχυσίες.» 

2. «Στο έργο του Φιλοσοφία της Ιστορίας ο Χέγκελ χαρακτήρισε την Ιστορία ως 

‘απέραντο σφαγείο’». 

 

β. Η χρήση της επίκλησης στην αυθεντία και στις δύο περιπτώσεις εξυπηρετεί στα εξής:  

α. φανερώνει την ευρυμάθεια του συγγραφέα,  

β. βοηθά στην ενίσχυση των επιχειρημάτων του αναφορικά με τα ιδανικά της 

δημοκρατίας. Αφενός με τον Πόπερ τεκμηριώνεται το ιδανικό της μη βίας για το οποίο 

ο φιλόσοφος ανέφερε πως «αυτό που ουσιαστικά διακρίνει μια δημοκρατική εξουσία 

από μια μη δημοκρατική είναι πως μονάχα στην πρώτη οι πολίτες μπορούν να 

ξεφορτωθούν τους κυβερνώντες χωρίς αιματοχυσίες»  και αφετέρου με τον Χέγκελ 

τεκμηριώνεται το ιδανικό της αδελφότητας, καθώς ο φιλόσοφος στο έργο του 

Φιλοσοφία της Ιστορίας χαρακτήρισε την Ιστορία ως «απέραντο σφαγείο». 

γ. Τέλος, η χρήση της αυθεντίας καθιστά αδύνατη στον αναγνώστη την αμφισβήτηση 

των λεγομένων του συγγραφέα. 

 



 

Β3. α.  

1. διδαχή: διδασκαλία, παραίνεση, συμβουλή 

2. χλευασμού: κοροϊδίας, αποδοκιμασίας  

3. συμβίωσης: συνύπαρξης 

4. αντιπολιτεύεται: αντιμάχεται, αντιπαρατίθεται  

 

β. 1. απέραντο σφαγείο: μεταφορική/ποιητική/συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας 

Ένα μέρος με συνεχείς αιματοχυσίες/αιματηρές συγκρούσεις 

 

2. φωτίζει την πορεία μας: μεταφορική/ποιητική/συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας 

Η λογική μάς φανερώνει την αλήθεια/δείχνει το δρόμο 

 

Β4. α. 1. σύνθετη δομή προτάσεων που επιτυγχάνεται με τη χρήση υποτακτικού λόγου: 

Παράδειγμα 1: Ποτέ μου δεν ξεχνώ τη διδαχή του Καρλ Πόπερ, σύμφωνα με την οποία 

αυτό που ουσιαστικά διακρίνει μια δημοκρατική εξουσία από μια μη δημοκρατική 

είναι πως μονάχα στην πρώτη οι πολίτες μπορούν να ξεφορτωθούν τους κυβερνώντες 

χωρίς αιματοχυσίες (3η παράγραφος) 

Παράδειγμα 2: Μόνο η δημοκρατία επιτρέπει τη διαμόρφωση και την εξάπλωση των 

ειρηνικών επαναστάσεων, όπως συνέβη τις τελευταίες δεκαετίες με την αλλαγή στις 

σχέσεις των δύο φύλων, που ίσως να είναι η μεγαλύτερη επανάσταση της εποχής μας. 

 

2. κάποια προφορικότητα στο ύφος που δείχνει διάθεση του δοκιμιογράφου να 

επικοινωνήσει με τον αναγνώστη: 

Παράδειγμα 1: Για να έχουμε ενεργούς πολίτες, δεν χρειάζονται άραγε και ιδανικά; 

Και βέβαια χρειάζονται τα ιδανικά. (μορφή διαλόγου) 

Παράδειγμα 2: Στο έργο του Φιλοσοφία της Ιστορίας ο Χέγκελ χαρακτήρισε την 

Ιστορία ως «απέραντο σφαγείο». Μπορούμε να τον διαψεύσουμε; (ερώτηση) 

 

β. (η fraternité της Γαλλικής επανάστασης): η χρήση της παρένθεσης λειτουργεί 

επεξηγηματικά. Ο συγγραφέας στην παρένθεση συνδέει την έννοια της αδελφότητας με 

τον γαλλικό όρο fraternité που χρησιμοποιήθηκε στη Γαλλική επανάσταση. 

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

επαναστάσεων ...» 

Η σύνταξη είναι ενεργητική και θα μετατραπεί σε παθητική ως εξής: 

«Η διαμόρφωση και η εξάπλωση ειρηνικών επαναστάσεων επιτρέπονται μόνο από τη 

δημοκρατία» 

 

Γ1.  

ΑΡΘΡΟ 

Ενδεικτικός τίτλος: Τρόποι διαμόρφωσης δημοκρατικού ήθους και η συμβολή του 

σχολείου 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Αναφορά στη σημασία της δημοκρατίας και την ανάγκη ενίσχυσής της 

μέσα σε μια εποχή όπου ο φανατισμός και η προπαγάνδα «ανθίζουν».  



 

 

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ: 

1ο ζητούμενο: ενέργειες με τις οποίες ο πολίτης κάνει πράξη τη δημοκρατία στην 

καθημερινότητά του 

 Ανάπτυξη ολοκληρωμένης προσωπικότητας μέσα από συνεχή προσπάθεια 

απόκτησης γνώσεων  

 Ενδιαφέρον για συνεχή ενημέρωση σε θέματα της επικαιρότητας 

 Συμμετοχή στα κοινά 

 Εξάλειψη στοιχείων ατομικισμού, ανάπτυξη συλλογικής συνείδησης 

 Διαμόρφωση χειραφετημένης προσωπικότητας που δε πέφτει θύμα 

παραπληροφόρησης και προπαγάνδας 

 

2ο ζητούμενο: δράσεις με τις οποίες το σχολείο μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση 

ενεργών πολιτών με δημοκρατικό ήθος 

 Επαφή των νέων με μαθητικούς θεσμούς, όπως τα πενταμελή και 

δεκαπενταμελή συμβούλια 

 Διδασκαλία μαθημάτων πολιτικής αγωγής που φέρνουν σε επαφή τους νέους 

με τις δημοκρατικές αρχές και αξίες 

 Καλλιέργεια κλίματος διαλόγου μέσα στη τάξη 

 Καλλιέργεια σεβασμού στο διαφορετικό και προώθηση της πολυφωνίας 

 Κίνητρα συμμετοχής στη Βουλή των εφήβων και επαφή με πολιτικά ευρωπαϊκά 

όργανα, όπως το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Αναφορά στην ανάγκη ενεργοποίησης των φορέων κοινωνικοποίησης 

και διαπαιδαγώγησης των νέων αλλά και αίσθημα ευθύνης του ίδιου του ατόμου για 

την καλλιέργεια δημοκρατικού ήθους. 

 

 

 

Η δομή και το περιεχόμενο της έκθεσης είναι ενδεικτικά και σε καμία περίπτωση δεν 

αποτελούν τον μοναδικό τρόπο ορθής ανάπτυξης του θέματος.  

 

 

Κυριακή Θεοδοσιάδου 

Φιλόλογος, υπ. Διδάκτωρ Παιδαγωγικής ΠΔΜ 


