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ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ 

1. α: Σωστό  

β: Λάθος  

γ: Σωστό  

δ: Λάθος   

ε: Λάθος 

 

2. Ο συγγραφέας εντοπίζει τα αίτια της δημοκρατικής ιδέας σε εσωτερικά και εξωτερικά. 

Υπάρχουν εκείνοι που με δόλιο ή ύπουλο τρόπο αλλοιώνουν τις έννοιες και παραπλανούν το 

κοινό, ώστε να μην μπορεί να διακρίνει ποιο είναι το γνήσιο δημοκρατικό ιδεώδες. Τέτοιοι 

είναι οι πολιτικοί, που εκμεταλλευόμενοι και διάφορες καταστάσεις υποκρίνονται πως 

εξυπηρετούν το δημοκρατικό ιδεώδες.  

Ευθύνη, όμως, τεράστια έχουν και οι ίδιοι οι πολίτες, που είναι ανεπαρκείς για τη βίωση ενός 

δημοκρατικού ιδεώδους. Η έλλειψη υψηλού δείκτη πολιτισμού και παιδείας κάνει τον πολίτη 

να απεμπολεί ο ίδιος  τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες του, δεν σέβεται τους 

συνανθρώπους του και γενικότερα δεν έχει μάθει, να συμπεριφέρεται με γνώμονα την 

κοινωνική αγωγή. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ 

1. α. απατηλές: ψεύτικες 

κλονίσει: κλυδωνίσει 

προσηλώνεται: αφοσιώνεται 

συμπληρωθεί: ολοκληρωθεί 

αθυμία: ακεφιά 

 

β. απόληξη: αφετηρία, αρχή  

ξεκάθαρες: δυσδιάκριτες, θολές 

άξιος: ανάξιος, ανεπαρκής 

κάμψη: ακμή 

αμεριμνησία: ενδιαφέρον, μέριμνα 

 

2. α. Είναι παραγωγική. Ξεκινά με μια γενική τοποθέτηση για τη δημοκρατία και στη 

συνέχεια δίνει τα στοιχεία για την κρίση της δημοκρατίας.  
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β. 3η παράγραφος: Τα αίτια της κρίσης της δημοκρατικής ιδέας 

5η παράγραφος: Πότε ένα λαός είναι άξιος της δημοκρατίας. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄ 

1. Κατά τον συγγραφέα, η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα που έχει πολλές δυσκολίες στην 

εφαρμογή της. Κατά την ψηφοφορία ο λαός παραπλανάται από επιτήδειους πολιτικούς, που 

σε κάθε άλλο παρά στη δημοκρατία στοχεύουν. Για να μην μπορούν οι πολιτικοί να 

παραπλανούν τον λαό απαιτείται υψηλός πολιτιστικός δείκτης και υψηλό επίπεδο παιδείας. Ο 

λαός, επειδή δεν διαθέτει αυτούς τους δείκτες, καθίσταται εύκολο θύμα των επιτηδείων και 

τελικά οι ίδιοι οι πολίτες αποτελούν ένα από τα αίτια της μη ύπαρξης του γνήσιου 

δημοκρατικού ιδεώδους. Δημοκρατία, όμως, σημαίνει παιδεία, αλληλοσεβασμός και 

κοινωνική αγωγή, στοιχεία για τα οποία πρέπει να παλέψει ένας λαός, για να μπορει να την 

κατακτήσει και να την γευθεί. 

 

2. Η δημοκρατία θεωρείται το κορυφαίο πολιτικό σύστημα διακυβέρνησης μιας χώρας. 

- Ποια η προσφορά του δημοκρατικού πολιτεύματος στο άτομο και στην κοινωνία; 

- Πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε πολίτες με δημοκρατική συνείδηση; 

Να αναπτύξετε τις απόψεις σας για τα παραπάνω σε ένα άρθρο, που θα δημοσιευτεί στην 

εφημερίδα του σχολείου σας (450 - 500 λέξεις). 

 

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: 

[1] Προσφορά δημοκρατικού πολιτεύματος 

 Αυξάνεται η αποτελεσματικότητα των πολιτικών ενεργειών έτσι ώστε μέσω της 

συλλογικότητας να επιτυγχάνεται καλύτερο αποτέλεσμα  

 Λαμβάνεται υπόψη η βούληση της πλειοψηφίας και τα αιτήματα της ελευθερίας και της 

 δικαιοσύνης 
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 Εξασφαλίζει ήρεμη ζωή, ωθεί στην πρόοδο και στην ευημερία, παγιώνει την ειρήνη 

 Σέβεται τα ατομικά δικαιώματα και τις βασικές ατομικές ελευθερίες 

 Επιτρέπει στον άνθρωπο να καλλιεργεί τον εαυτό του και να διαμορφώνει την 

προσωπικότητα του 

 Προάγει την οικονομία, το εμπόριο, ενώ παράλληλα συντελεί στην πνευματική και 

ηθική πρόοδο. 

 Διασφαλίζει την κοινωνική ισορροπία, τη γαλήνη και παρέχει το αίσθημα της 

ασφάλειας. 

 

[2] Τρόποι διαμόρφωσης δημοκρατικής συνείδησης 

 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 

 Χρήση υπεύθυνης ενημέρωσης και διαλόγου  

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

 Ενίσχυση της πολιτικής αγωγής και του πολιτιστικού επιπέδου των πολιτών 

 Καθοριστικός αποβαίνει ο ρόλος του σχολείου, που χρειάζεται να παρέχει πολλαπλές 

ευκαιρίες, πολύπλευρη γνώση και να προωθεί το διάλογο, την έρευνα, την κριτική 

 Γαλούχηση των νέων μελών με τα δημοκρατικά ιδεώδη από την οικογένεια 

 Εξεύρεση τρόπων για συμμετοχή των πολιτών στις πολιτικές διαδικασίες 

 

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. 

 

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

Οπότε μπορεί το γραπτό να τιτλοφορείται:   

«Οι δυσκολίες εφαρμογής της δημοκρατίας» 

«Τα αίτια της κρίσης της δημοκρατικής ιδέας» κ.λπ. 

 



4 
 

Πανελλαδικές εξετάσεις ΤΕΕ, Β΄ Κύκλος, 2008  

 


