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Α1. O Ν. Bοbbio αναφέρεται στις αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος. Τονίζει ότι πρέπει 

να γαλουχηθούν οι νέοι με τα δημοκρατικά ιδεώδη, για να γίνουν ενεργοί πολίτες του 

δημοκρατικού πολιτεύματος.  

Μέσω της ανοχής μπορεί να αποφευχθεί ο φανατισμός και να εδραιωθεί ένα ειρηνικό 

καθεστώς, ωφέλιμο για όλους. Μέσω της τήρησης των δημοκρατικών διαδικασιών θα 

αποφευχθεί η βία στην κοινωνία μας. Η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και των διαφορετικών 

απόψεων θα βοηθήσει στην ανάπτυξη υγιών κοινωνικών σχέσεων και τέλος το ιδανικό της 

αδελφότητας και της παραδοχής ότι όλοι έχουμε κοινή μοίρα θα θεμελιώσουν ένα 

δημοκρατικό ήθος και θα εκδημοκρατίσουν τις κοινωνίες μας.  

 

B1.  

α. Σωστό  

β. Λάθος  

γ. Σωστό  

δ. Σωστό  

ε. Λάθος  

 

Β2. α. 1. «Ποτέ μου δεν ξεχνώ … αιματοχυσίες»  

2. «Στο έργο του... “ απέραντο σφαγείο”»  

 

β. Στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιεί την άποψη του Καρλ Πόπερ για να διευκρινίσει πως 

η αρχή της μη βίας είναι καταλύτης της δημοκρατίας, αφού μέσω αυτής οι πολιτικές αλλαγές 

δεν γίνονται με αιματοχυσίες αλλά με δημοκρατικές εκλογές. 

 

Στη δεύτερη περίπτωση η αναφορά στον Χέγκελ γίνεται για να τονιστεί η σκοτεινή πλευρά 

της ιστορίας, που μέσα από τους συνεχείς πολέμους μετέτρεψε την ανθρωπότητα σε 

«σφαγείο». 

Β3. α. 1. «δεν ξεχνώ τη διδασκαλία του Καρλ Πόπερ…»  

2. «γίνονται αντικείμενα κοροϊδίας, χλεύης, εμπαιγμού…»  

3. «εισήγαγαν στην ιστορία τρόπους συνύπαρξης…»  

4. «αυτός που μας αντιστρατεύεται, ανταγωνίζεται, αντιπαρατίθεται…»  

 

β. 1. Η λειτουργία της γλώσσας είναι μεταφορική.  

Απόδοση σημασίας: «διαρκείς πολέμους»  
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2. Η λειτουργία της γλώσσας είναι μεταφορική.  

Απόδοση σημασίας: «κατευθύνει», «καθοδηγεί» 

 

Β4. α. 1. «Οι τυπικοί κανόνες… χρήση βίας» (3
η
 παράγραφος) 

2. «Αφού η δημοκρατία… απαριθμήσουμε» (1
η 

παράγραφος)  

 

β. Με την παρένθεση ο συγγραφέας εξηγεί το ιδανικό της αδελφότητας και διευκρινίζει τη 

σημασία του.  

 

γ. Η σύνταξη είναι ενεργητική.  

Μετατροπή: «Η διαμόρφωση και η εξάπλωση ειρηνικών επαναστάσεων επιτρέπεται μόνο 

από τη δημοκρατία».  

 

Γ. Θέμα: «Για να διατηρούν τις βασικές τους αρχές, οι σύγχρονες δημοκρατίες 

βασίζονται στη δράση των ενεργών πολιτών» είναι το θέμα αφιερώματος στην 

ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου σου. Σε ένα άρθρο 500-600 λέξεων να 

παρουσιάσεις τεκμηριωμένα τις θέσεις σου για το θέμα, εστιάζοντας:  

α. στις ενέργειες με τις οποίες ο πολίτης κάνει πράξη τη δημοκρατία στην 

καθημερινότητά του, και  

β. στις δράσεις με τις οποίες το σχολείο μπορεί να συμβάλλει στη 

διαμόρφωση ενεργών πολιτών με δημοκρατικό ήθος.  

 

 

Πρόλογος  

 

Ορισμός της δημοκρατίας.  

Αναφορά στα δημοκρατικά πολιτεύματα της ελληνικής αρχαιότητας και της σημερινής 

αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.  

Συνοπτική επισήμανση των προβλημάτων που παρουσιάζει σήμερα η αντιπροσωπευτική 

δημοκρατία.   

 

Κύριο Θέμα 
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[1] Ενέργειες με τις οποίες ο πολίτης κάνει πράξη τη δημοκρατία στην καθημερινότητά 

του.  

 

 Αμοιβαίος σεβασμός στους συνανθρώπους μας  

 Συμμετοχή στις κοινωνικές διαδικασίες  

 Εφαρμογή του διαλόγου για την επίλυση των διαφορών μας 

 Η ελεύθερη έκφραση και η ανταλλαγή απόψεων ως βασικά στοιχεία της δημοκρατίας 

 Τήρηση των νόμων (γραπτών και αγράφων- των αξιών που έχει η κοινωνία μας) 

 Ανεκτικότητα στην άποψη του άλλου.  

 Αποδοχή της διαφορετικότητας και της ετερότητας. Αποδοχή του «άλλου» 

 Δικαίωμα στις μειονότητες και στις περιθωριακές ομάδες να εκφράζουν την άποψή 

τους 

 Συμμετοχή στα «κοινά»  

 Η δημοκρατία δεν είναι μόνο πολιτικό σύστημα, αλλά και τρόπος ζωής. Η εφαρμογή 

των κανόνων δικαίου και του αλληλοσεβασμού των πολιτών στις καθημερινές τους 

ασχολίες θα αποτελέσει τη βάση και για μια δημοκρατική αγωγή και σε πολιτικό 

επίπεδο. 

 

[2] Δράσεις με τις οποίες το σχολείο μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενεργών 

πολιτών με δημοκρατικό ήθος.  

 

 Δημοκρατική λειτουργία των διδασκόντων στην τάξη και της διεύθυνσης στη 

λειτουργία του σχολείου 

 Τήρηση του διαλόγου για όλα τα θέματα που απασχολούν τη μαθητική κοινότητα 

 Γαλούχηση των νέων μελών με τα δημοκρατικά ιδεώδη από την οικογένεια  

 Πρακτική εφαρμογή του διαλόγου μέσω των μαθητικών συμβουλίων, projects 

διαφόρων μαθημάτων και μέσω της συμμετοχής των μαθητών στη Βουλή των 

Εφήβων 

 Δράσεις μαθητών σε διάφορες εκδηλώσεις  

 Εκδρομές και επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού 

 Συνεργασίες με σχολεία εντός και εκτός της Ελλάδας.  
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Επίλογος  

 

Αποτελεί κοινό τόπο ότι το δημοκρατικό πολίτευμα διασφαλίζει τα δικαιώματα των πολιτών, 

παρέχει ισότητα ευκαιριών και κατοχυρώνει τις ελευθερίες του ατόμου. Ωστόσο, όμως, και οι 

πολίτες με τη σειρά τους θα πρέπει να ακολουθήσουν ένα δημοκρατικό ιδεολογικό 

προσανατολισμό, ώστε να καταστούν άξιοι αυτού του κορυφαίου πολιτικού συστήματος. 

 

 


