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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2019 
HMEΡΘΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ  ΛΤΚΕΙΩΝ 

 

ΑΠΑΝΣΘΕΙ ΣΘ ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΓΛΩΑ 

 

Α1. Ο ςυγγραφζασ παρουςιάηει τισ αρχζσ τθσ δθμοκρατίασ. Αρχικά, καταγράφοντασ 

τον προβλθματιςμό των νζων αναφορικά με το ενδεχόμενο δραςτιριων πολιτϊν 

χωρίσ τθν φπαρξθ ιδεωδϊν ςτο πλαίςιο τθσ δθμοκρατίασ, κεωρεί αναγκαία τθν 

τιρθςθ των τελευταίων. Προτάςςει το ιδανικό τθσ ανεκτικότθτασ, τθ κζςθ τθσ 

οποίασ παρατθρεί ότι ςιμερα ζχει πάρει ο φανατιςμόσ. Στθ ςυνζχεια αναφζρει τθν 

άρνθςθ επιβολισ δφναμθσ ωσ μεκόδου εκτόνωςθσ των κοινωνικϊν εντάςεων 

κακϊσ και τθν ελευκερία ςκζψθσ και ζκφραςθσ που αναηωογονεί τθν κοινωνικι 

ηωι. Ωσ τελευταίο ιδανικό κζτει τθ ςυναδζλφωςθ των ανκρϊπων, θ απουςία τθσ 

οποίασ  προκάλεςε πλικοσ πολζμων ςτθν παγκόςμια Ιςτορία. Καταλιγοντασ, 

επιςθμαίνει τθν ανάγκθ ο άνκρωποσ να ςκεφτεί λογικά ϊςτε να ςυνυπάρχει με τουσ 

άλλουσ.  

                                                                                                                                (Λζξεισ 107) 

 

Β1.  

α.  ΩΣΟ 

β.  ΛΑΘΟ 

γ.  ΩΣΟ 

δ.  ΩΣΟ 

ε.  ΛΑΘΟ 
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Β2. α.  Δφο περιπτϊςεισ επίκλθςθσ ςτθν αυκεντία: 

1θ περίπτωςθ: Επίκλθςθ ςτθν αυκεντία του Καρλ Πόπερ (3θ παράγραφοσ) 

«Ποτζ μου δεν ξεχνϊ τθ διδαχι του Καρλ Πόπερ, ςφμφωνα με τθν οποία αυτό που 

ουςιαςτικά διακρίνει μια δθμοκρατικι εξουςία από μια μθ δθμοκρατικι είναι πωσ 

μονάχα ςτθν πρϊτθ οι πολίτεσ μποροφν να ξεφορτωκοφν τουσ κυβερνϊντεσ χωρίσ 

αιματοχυςίεσ». 

 

2θ περίπτωςθ: Επίκλθςθ ςτθν αυκεντία του Χζγκελ (5θ παράγραφοσ) 

“Στο ζργο του Φιλοςοφία τθσ Ιςτορίασ ο Χζγκελ  χαρακτιριςε τθν Ιςτορία ωσ 

«απζραντο ςφαγείο».” 

 

Β2. β. τθν 1θ περίπτωςθ ο ςυγγραφζασ επιδιϊκει να αναδείξει το ικοσ του και να 

ενιςχφςει το κφροσ του, ςυμμεριηόμενοσ τισ απόψεισ ενόσ προςϊπου που το κεωρεί 

κακοδθγθτι του, ςφμβουλό του, πρόςωπο το οποίο λειτουργεί ωσ αυκεντία. 

τθ 2θ περίπτωςθ προβάλλει τθν αξιοπιςτία των δικϊν του απόψεων  

αποδεικνφοντασ ότι είναι γνϊςτθσ του κζματοσ και κατζχει τθ ςχετικι 

βιβλιογραφία. Γι’ αυτό τον λόγο αναφζρει και τον τίτλο του βιβλίου του Χζγκελ 

(Φιλοςοφία τθσ Ιςτορίασ). 

  

Β3.                                              ΤΝΩΝΤΜΑ  

α)   

   διδαχι:    διδαςκαλία,  ςυμβουλι, κιρυγμα, κζςθ, 
άποψθ,κεωρία 
 

χλευαςμοφ: διακωμϊδθςθσ, κοροϊδίασ, διαςυρμοφ, 
λοιδορίασ  
 

ςυμβίωςθσ: ςυνφπαρξθσ, ςυμπόρευςθσ 
 

αντιπολιτεφεται: αντιπαλεφεται, αντιμάχεται, αντιςτρατεφεται 
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β)    Και ςτα δφο αποςπάςματα θ λειτουργία τθσ γλϊςςασ είναι ποιθτικι. 

        Απόδοςθ τθσ ςθμαςίασ των υπογραμμιςμζνων φράςεων: 

 «απζραντο ςφαγείο»: εκτεταμζνοσ χϊροσ δολοφονιϊν, κανάτων, εξόντωςθσ      

  ανκρϊπων 

  φωτίηει τθν πορεία μασ: επιβοθκά, κακορίηει τθν εξζλιξθ του ανκρϊπου, 

    των κοινωνιϊν 

 

Β4. α.   

Σθμεία του κειμζνου ςτα οποία επιβεβαιϊνονται τα υφολογικά χαρακτθριςτικά του 

δοκιμίου: 

1. φνκετθ δομι προτάςεων με χριςθ υποτακτικοφ λόγου:  

Επιλζγουμε ςθμεία του κειμζνου όπου παρατθρείται χριςθ τθσ υποτακτικισ 

ςφνδεςθσ των προτάςεων, απλισ και διαδοχικισ. 

-«Ποτζ μου δεν ξεχνϊ τθ διδαχι του Καρλ Πόπερ, ςφμφωνα με τθν οποία αυτό που 

ουςιαςτικά διακρίνει μια δθμοκρατικι εξουςία από μια μθ δθμοκρατικι είναι πωσ 

μονάχα ςτθν πρϊτθ οι πολίτεσ μποροφν να ξεφορτωκοφν τουσ κυβερνϊντεσ χωρίσ 

αιματοχυςίεσ». *3θ παράγραφοσ+ 

- «Οι τυπικοί κανόνεσ τθσ δθμοκρατίασ, που τόςο ςυχνά γίνονται αντικείμενο 

χλευαςμοφ, ειςιγαγαν για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία τρόπουσ ςυμβίωςθσ που είχαν 

ςτόχο τθν επίλυςθ των κοινωνικϊν ςυγκροφςεων χωρίσ τθ χριςθ βίασ».*3θ 

παράγραφοσ+  κ.ά. 

Θ ερώτθςθ απαιτοφςε δφο παραδείγματα μόνο. 

 

2. Προφορικότθτα ςτο φφοσ που δείχνει τθ διάκεςθ επικοινωνίασ με τον 

αναγνώςτθ. 

 Μποροφμε να επιλζξουμε από τα παρακάτω ςτοιχεία προφορικότθτασ του λόγου: 
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 χριςθ α’  ενικοφ και πλθκυντικοφ προςώπου ςτα ριματα:  

 

1θ παράγραφοσ: 

- άκουςα ... μποροφμε να ζχουμε ... να βαςιηόμαςτε ...να ζχουμε ... 

να μθν  πάρουμε ...να δοκιμάςουμε να τισ απαρικμιςουμε  κ.ά.  

 

 

 

 Χριςθ β’  πλθκυντικοφ προςώπου ςτα ριματα: 

1θ παράγραφοσ: 

Θζλετε ... 

 

 Χριςθ ερωτιςεων: 

1θ παράγραφοσ: 

Αφοφ θ δθμοκρατία είναι κατά κφριο λόγο ζνα ςφνολο διαδικαςτικϊν 

κανόνων, πϊσ μποροφμε να ζχουμε τθν απαίτθςθ να βαςιηόμαςτε ςτουσ 

«ενεργοφσ πολίτεσ»; Για να ζχουμε ενεργοφσ πολίτεσ, δεν χρειάηονται άραγε 

και ιδανικά; Και βζβαια χρειάηονται τα ιδανικά. Πϊσ όμωσ να μθν πάρουμε 

υπόψθ μασ τισ μεγάλεσ ιδεολογικζσ ςυγκροφςεισ που δθμιοφργθςαν αυτοφσ 

τουσ κανόνεσ; Θζλετε να δοκιμάςουμε να τισ απαρικμιςουμε; 

 

 

 Χριςθ βραχυπερίοδου λόγου (χαρακτθριςτικι θ 5θ παράγραφοσ):  

 

Τζλοσ, το ιδανικό τθσ αδελφότθτασ (θ fraternité τθσ Γαλλικισ Eπανάςταςθσ). 

Η ιςτορία του ανκρϊπου είναι ςε μεγάλο βακμό ιςτορία ςυγκροφςεων 

αδελφοκτόνων. Στο ζργο του Φιλοςοφία τθσ Ιςτορίασ ο Χζγκελ  χαρακτιριςε 

τθν Ιςτορία ωσ «απζραντο ςφαγείο». Μποροφμε να τον διαψεφςουμε; Σε 

καμία χϊρα του κόςμου δεν υπάρχει περίπτωςθ να διαρκεί επί μακρόν θ 

δθμοκρατία δίχωσ να γίνει ικοσ και ςυμπεριφορά. 

 

 Χριςθ ευκζοσ λόγου:  

1θ παράγραφοσ: Αφοφ θ δθμοκρατία είναι κατά κφριο λόγο ζνα ςφνολο 

διαδικαςτικϊν κανόνων, πϊσ μποροφμε να ζχουμε τθν απαίτθςθ να 

βαςιηόμαςτε ςτουσ «ενεργοφσ πολίτεσ»; 

 

Θ ερώτθςθ απαιτοφςε δφο παραδείγματα μόνο. 

 

Β4. β.  Η χριςθ τθσ παρζνκεςθσ λειτουργεί ωσ επεξιγθςθ ςτθν ζννοια τθσ 

αδελφότθτασ που προθγείται, παρζχοντασ ωσ παράδειγμα τθ  χαρακτθριςτικι  

παρουςία τθσ ςτθ χαρακτθριςτικι  περίπτωςθ τθσ Γαλλικισ Επανάςταςθσ 
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Β4. γ.  Η ςφνταξθ ςτο απόςπαςμα είναι ενεργθτικι (διότι το ριμα «επιτρζπει» 

δείχνει ότι κάποιοσ, ςτθν περίπτωςι μασ θ δθμοκρατία, ενεργεί). 

Μετατροπι ςτθν πακθτικι ςφνταξθ: 

Η διαμόρφωςθ και θ εξάπλωςθ ειρθνικϊν επαναςτάςεων επιτρζπεται μόνο από τθ 

δθμοκρατία. 

 

Γ1.  Άρκρο   

Σίτλοσ:  τθ Χώρα ... τθσ Δθμοκρατίασ 

Πρόλογοσ                          Θζμα: Η δθμοκρατία ωσ τρόποσ ηωισ 

Θζςθ: 1. Υπάρχουν ςτθν κακθμερινότθτά μασ ενζργειεσ με 

τισ οποίεσ ωσ πολίτεσ κάνουμε πράξθ τθ δθμοκρατία 

 2. Το ςχολείο μζςω των δράςεϊν του μπορεί να ςυμβάλλει 

ςτθ διαμόρφωςθ ενεργϊν πολιτϊν με δθμοκρατικό ικοσ. 

 

 

Κφριο Μζροσ   Α΄ Ηθτοφμενο : Ενζργειεσ με τισ οποίεσ ο πολίτθσ κάνει πράξθ τθ                    

δθμοκρατία ςτθν κακθμερινότθτά του. 

 

 Ενθμερϊνεται από διάφορεσ πθγζσ, διαςταυρϊνει και διαμορφϊνει 

ολοκλθρωμζνθ άποψθ, ςχολιάηει, αςκεί κριτικι ςε κζματα τθσ κοινωνικισ 

και πολιτικισ επικαιρότθτασ 

 Μετζχει ςε ςυηθτιςεισ για κζματα οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ 

κοινωνίασ, τοποκετείται ςε δθμόςια ηθτιματα (on line ςυηθτιςεισ, 

δθμοψθφίςματα, δθμοςκοπιςεισ, δθμόςιοι διάλογοι) 

 Δείχνει ςεβαςμό ςε άλλεσ απόψεισ και τισ αντιμετωπίηει ιςότιμα, χωρίσ να 

προςπακεί να επιβάλλει τισ κζςεισ του  

 Σζβεται γενικότερα τθ διαφορετικότθτα και λειτουργεί χωρίσ προκαταλιψεισ 

και ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ 

 Αγωνίηεται ατομικά ι οργανωμζνα για τθν προάςπιςθ των ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων και διαμαρτφρεται ζμπρακτα ςε περίπτωςθ καταπάτθςισ τουσ 

(αναπτφςςει ακτιβιςτικι δράςθ, κινθτοποιείται μζςω των κοινωνικϊν 

δικτφων) 
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 Τθρεί τουσ νόμουσ και αποδζχεται τισ κυρϊςεισ που του επιβάλλονται ςε 

περίπτωςθ παραβίαςισ τουσ 

 Με κάκε του επιλογι προτάςςει το γενικό καλό και δεν δρα 

ςυμφεροντολογικά  

 Μετζχει ενεργά ςτισ εκλογζσ και επιλζγει ςυνειδθτά βάςει προςωπικά 

διαμορφωμζνθσ πολιτικισ ιδεολογίασ  

Β΄ Ηθτοφμενο: Δράςεισ με τισ οποίεσ το ςχολείο μπορεί να ςυμβάλλει ςτθ 

διαμόρφωςθ ενεργϊν πολιτϊν με δθμοκρατικό ικοσ. 

Το ςχολείο μπορεί να ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ ενεργϊν πολιτϊν μζςω: 

- Τθσ ενκάρρυνςθσ, αξιοποίθςθσ και ενίςχυςθσ του γνιςιου διαλόγου ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία και γενικότερα ςτθ ςχολικι κοινότθτα για κζματα 

κοινωνικοφ και πολιτικοφ προβλθματιςμοφ 

- Τθσ οργάνωςθσ και διεξαγωγισ αγϊνων  επιχειρθματολογίασ ςε ςχολικό και 

διαςχολικό επίπεδο με ςκοπό τθν καλλιζργεια τθσ πνευματικισ 

ανεκτικότθτασ και τθν αναγνϊριςθ τθσ αξίασ τθσ ςτθ δθμοκρατικι πολιτεία. 

- Τθσ ενδυνάμωςθσ και εξυγίανςθσ του κεςμοφ των μακθτικϊν κοινοτιτων, 

ωσ χϊρου ςυλλογικισ ζκφραςθσ και πεδίου ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν, για 

τθν από κοινοφ επίλυςθ προβλθμάτων ςτο ςχολικό περιβάλλον 

- Τθσ δθμιουργίασ ςυλλόγων που κα ςτθρίηονται ςτθν εποικοδομθτικι 

ςυνεργαςία γονζων, εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν για κζματα τθσ ςχολικισ 

κοινότθτασ 

- Τθν προϊκθςθ του μθνφματοσ για  τθ ςυμμετοχι των νζων ςτθ Βουλι των 

Εφιβων με ςκοπό τθν εξοικείωςι τουσ με τισ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ και 

τον ρόλο του πολιτικοφ ανκρϊπου 

- Τθσ ανάπτυξθσ εκελοντικϊν δράςεων για τθν ανάδειξθ του ανκρωπιςτικοφ 

ιδεϊδουσ -κεμζλιου λίκου τθσ δθμοκρατικισ ηωισ- για τθν επίλυςθ των 

ςυλλογικϊν προβλθμάτων 

- Τθσ διοργάνωςθσ και υλοποίθςθσ εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων ςε χϊρουσ 

ανάπτυξθσ και ζκφραςθσ τθσ πολιτικισ ςκζψθσ όπωσ θ Βουλι, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβοφλιο, οι Διμοι κ.ά. 

- Τθσ δθμιουργίασ μακθτικϊν εντφπων, θλεκτρονικϊν και μθ, για τθν 

ανταλλαγι ιδεϊν, για τθν επικοινωνία των μακθτϊν και τθν ελεφκερθ 

ζκφραςι τουσ 

- Τθσ διοργάνωςθσ εκδθλϊςεων, ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ ηωισ, με ομιλθτζσ 

εν ενεργεία πολιτικοφσ, φιλοςόφουσ και ειδικοφσ επιςτιμονεσ.  
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Επίλογοσ: 

Από τα παραπάνω αντιλαμβανόμαςτε ότι θ δθμοκρατία δε ςυνιςτά μόνο 

πολίτευμα, αλλά κυρίωσ φιλοςοφία ηωισ ολοκλθρωμζνων προςωπικοτιτων με 

κοινωνικι και πολιτικι ςυνείδθςθ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ οποίασ ςθμαντικό ρόλο 

διαδραματίηει ζνα πρότυπο δθμοκρατικό ςχολείο. 

(Υπογραφι αρκρογράφου) 

 

 

 

Φιλολογικόσ Κλάδοσ 

Φροντιςτθριακοφ Οργανιςμοφ 

ΣΠΟΥΔΗ 

Ζφθ Ριηά            

Ζλςα Χατηιςαρθ        

Αγγελικι Παπαϊωάννου 

Διμθτρα Σαφίλθ     

ταυροφλα Κανιμά  

Αρετι Μπάρλου  

άντρα Οςόγια 

 


