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Α. Ο συγγραφέας προβληματίζεται για τη διάσταση που προσλαμβάνει σήμερα η 

δημοκρατία. Ισχυρίζεται πως είναι μία διαρκής πάλη του ανθρώπου με τον εαυτό του, για να 

γίνεται καλύτερος μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Είναι μία βίωση σε μέτρα ανθρώπου που 

συγκροτεί κοινωνίες ολιγάριθμες και με υψηλό δείκτη παιδείας. Είναι μία καθημερινή 

διαδικασία, κατά την οποία πρέπει να επιδεικνύεις έμπρακτα σεβασμό τον διπλανό σου. 

Αμφισβητεί την εφαρμογή της δημοκρατίας σε τεράστια κοινωνικά μορφώματα και δεν 

μπορεί να είναι εφαρμόσιμη στα σημερινά πληθυσμιακά ογκώδη κράτη, γιατί η δημοκρατία 

εφαρμόζεται εκεί όπου όλα βρίσκονται στα μέτρα του ανθρώπου.  

 

Β1. Υπάρχει η δύναμη η επιδεικνυόμενη από το κράτος και από θεσμικά όργανα ή από 

πρόσωπα, που επιβάλλεται με την ισχύ του ισχυρότερου. Αυτή η δύναμη δεν πείθει, αυτή 

εξαναγκάζει και οδηγεί τους ανθρώπους, που την υφίστανται, σε ενέργειες ακούσιες, που δεν 

τις πιστεύουν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί για μεγάλα πράγματα, γιατί απλούστατα 

δεν τα πιστεύουν και δεν τους αφορούν, αφού εξαναγκάζονται σ’ αυτά. Η πραγματική 

δύναμη, όμως, βρίσκεται εκεί που υπάρχει η δύναμη της ψυχής και το μεράκι ότι αυτό που 

κάνει κάποιος αξίζει και το πιστεύει και προσπαθεί με όλη την ψυχή του να το επιτύχει.  

 

Β2. Η παράγραφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο της παραγωγής. Το γενικό είναι: «Η 

Δημοκρατία περνάει στον καιρό μας και δοκιμασία και κρίση». Οι επιμέρους εξηγήσεις για 

τη δοκιμασία και την κρίση της δημοκρατίας δίνονται στη συνέχεια. 

 

Β3. αφετηρία: απόληξη, τέλος 

αναγκαία: προαιρετική, εθελοντική  

βαναυσότητα: φιλικότητα, ανθρωπιά  

αθόρυβη: θορυβώδης  

εφικτό: ανέφικτο, απραγματοποίητο.  

 

Β4. Με τα ερωτήματα της τελευταίας παραγράφου το ύφος του συγγραφέα αποκτά 

αμεσότητα και οικειότητα. Στόχος του να ευαισθητοποιήσει τον αποδέκτη και να τον κάνει 

να προβληματιστεί για το πρόβλημα που θέτει.   

 

Γ. Το προσεχές τεύχος του περιοδικού του σχολείου σας θα περιλαμβάνει αφιέρωμα με θέμα 

τη Δημοκρατία στη σύγχρονη εποχή. Να γράψετε ένα άρθρο 500–600 λέξεων στο οποίο να 

επισημαίνετε εκδηλώσεις αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς στον καθημερινό βίο και να 
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αναφέρετε τις αρετές που πρέπει να διακρίνουν τον συνειδητό δημοκρατικό πολίτη στην 

καθημερινότητά του.  

 

Πρόλογος  

Ορισμός της δημοκρατίας.  

Ιστορική αναδρομή με έμφαση στο αθηναϊκό πολίτευμα του 5
ου

 αιώνα π.Χ. και με 

επισήμανση ότι οι πολίτες διέθεταν υψηλό δείκτη παιδείας.  

Σύγκριση με τη σημερινή αστική δημοκρατία και τα προβλήματα που παρουσιάζει στην 

εφαρμογή στα καθημερινά προβλήματα.  

 

Κύριο Θέμα   

[1] Αντικοινωνικές συμπεριφορές  

 Μη σεβασμός των ελευθεριών και των δικαιωμάτων των άλλων πολιτών. Ο καθένας κάνει 

τη δουλειά του χωρίς να νοιάζεται αν ενοχλεί τον διπλανό του.  

 Παραβατικές συμπεριφορές (κλοπές, ληστείες, επιθέσεις κάθε είδους, διαπληκτισμοί 

κ.λπ.) 

 Ρατσισμός και μισαλλοδοξία   

 Παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

 Κρατική βία ή αδιαφορία του κράτους για προστασία και σεβασμό του πολίτη 

 Ενίσχυση και ελευθερία στις κρατικές δυνάμεις καταστολής να ενεργούν κατά βούληση 

 Κρατική γραφειοκρατία, που δείχνει έλλειψη αγωγής και αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς 

των υπαλλήλων του κράτους κ.λπ.  

 

[2] Αρετές δημοκρατικού πολίτη 

 Παιδεία υψηλού επιπέδου με κοινωνικά χαρακτηριστικά (όχι παιδεία για τον εαυτό μας 

και μόνον προς όφελος του εαυτού μας)  

 Εντιμότητα, ηθική και ευσυνειδησία 

 Σεβασμός στον συνάνθρωπό μας  

 Διαλλακτικότητα και μετριοπάθεια 

 Χρήση διαλόγου για επίλυση διαφορών 

 Ωριμότητα και ειλικρίνεια στις σχέσεις με τους άλλους  

 Πίστη στην ιδέα της συλλογικότητας και της κοινωνικότητας (ο άνθρωπος είναι φύσει 

κοινωνικόν ον) κ.λπ.  
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Επίλογος 

Έκκληση να τηρηθούν οι ανωτέρω αναφερόμενες αρετές για να βελτιωθεί η σημερινή αστική 

δημοκρατία.   

 

Σημείωση: Το επικοινωνιακό πλαίσιο, αφού είναι άρθρο, απαιτεί να δοθεί ένας τίτλος. 

Οπότε μπορεί το γραπτό να τιτλοφορείται:   

«Η δημοκρατία στην εποχή μας» 

«Ταιριάζει η δημοκρατία σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία;» 

«Η δημοκρατία του 21
ου

 αιώνα» κ.λπ. 

 

Πανελλαδικές επαναληπτικές εξετάσεις Γ΄ ΓΕΛ 2008 

 


