ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 2019 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α.ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το κείμενο αναφέρεται στις αξίες και τα ιδανικά που συνδέονται με το πολίτευμα της δημοκρατίας.
-Αναφορά στο ιδανικό της ανεκτικότητας που αντιδιαστέλλεται με τη μισαλλοδοξία, το φανατισμό
και την καταφυγή στη βία
-αποκήρυξη της βίας, αρχή που επιτρέπει τη διαμόρφωση κανόνων ικανών να διευθετήσουν τις
αντιπαλότητες και τις συγκρούσεις διασφαλίζοντας την ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας,
-ανάδειξη του ιδανικού της απρόσκοπτης κοινωνικής εξέλιξης μέσω της αλλαγής του τρόπου ζωής
και σκέψης που ισοδυναμούν με ειρηνική επανάσταση.
-εστιάση στην αρχή της αδελφότητας που καθιστά ως θεμέλιο της δημοκρατίας την αποδοχή των
στοιχείων που ενώνουν τους ανθρώπους, εφιστώντας την προσοχή στην αναγκαιότητα της
συνειδητοποίησης αυτής της αλήθειας
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Β1
α-Σ
β-Λ
γ-Σ
δ-Σ
ε-Λ
Β2
α. 3η παράγραφος. Επίκληση στον Καρλ Πόπερ “Ποτέ μου ... αιματοχυσίες”
5η παράγραφος επίκληση στον Γ. Χέγκελ “Στο έργο... σφαγείο”
β. και στις δύο περιπτώσεις επιδιώκει να ενισχύσει την αξιοπιστία των θέσεών του επικαλούμενος
το κύρος διακεκριμένων πνευματικών ανθρώπων. Στη μεν πρώτη περίπτωση, προωθεί τη θέση “η
δημοκρατική εξουσία δεν συνδέεται με τη βία”, ενώ στη δεύτερη προωθεί τη θέση σύμφωνα με την
οποία “η ιστορική πορεία του ανθρώπου είναι διάσπαρτη από πολέμους”.
Β3
α) διδασκαλία, κήρυγμα
κοροϊδίας, ευτελισμού
συνύπαρξης
εναντιώνεται
β) μεταφορική χρήση της γλώσσας - “πεδίο αιματηρών συγκρούσεων”
μεταφορική χρήση της γλώσσας - “μας καθοδηγεί”
Β4
α) Υποτακτικός λόγος
3η παράγραφος “Οι τυπικοί...χ ρήση βίας”
4η παράγραφος “Μόνο η...εποχής μας”
Προφορικότητα
1η παράγραφος “Πώς όμως...απαριθμήσουμε”
2η παράγραφος “Δεν χρειάζεται...μάτια μας”
β) Επεξηγεί τον όρο παραθέτοντας τον αυθεντικό ξενόγλωσσο και υποδεικνύοντας την ιστορική
συγκυρία
γ) Η σύνταξη είναι ενεργητική.

Μετατροπή της σε παθητική: “Η διαμόρφωση και η εξάπλωση ειρηνικών επαναστάσεων
επιτρέπεται μόνο από τη δημοκρατία”

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
Τίτλος “Δημοκρατία και ενεργός πολίτης
Προλογικά στοιχεία
-αφόρμηση από την επικαιρότητα: αναφορά στη συμμετοχή μεγάλου αρισθμού νέων για πρώτη
φορά στην εκλογική διαδικασία
-Κατά τη μεταπολεμική περίοδο, το δημοκρατικό πολίτευμα έχει κατά τα φαινόμενα εδραιωθεί
οριστικά στον αναπτυγμένο κόσμο και διαχέεται με ταχύ ρυθμό σε όλο και περισσότερες κοινωνίες
ανά τον κόσμο. Ωστόσο, οι κανόνες, οι αξίες και οι θεσμοί που το διέπουν δεν είναι ούτε
αυτονόητοι ούτε επαρκείς αν δεν ενεργοποιηθούν συνειδητά και δραστήρια οι ίδιοι οι πολίτες.
-Παρουσίαση των ζητουμένων του θέματος
1ο ζητούμενο
-ενεργή και συνειδητή συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία
-ενεργή προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών
-συμμετοχή σε πολιτικούς φορείς, συλλογικότητες, συνδικαλιστικές οργανώσεις
-παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο, άσκηση κριτικής, υποβολή εποικοδομητικών προτάσεων
-ανεκτικότητα, αποδοχή της διαφορετικότητας
-παρακολούθηση του Τύπου, ενημέρωση, πληροφόρηση
Μεταβατική παράγραφος
Η ενεργή και παρεμβατική στάση των πολιτών στα κοινά δεν είναι αυτονόητη σε μια δημοκρατία,
αλλά έχει ως προ υπόθεση την καλλιέργεια του συμμετοχικού πνεύματος στους νέους και πιο
συγκεκριμένα στο πλαίσιο της εκπαίδευσής
2ο ζητούμενο
-εμβάθυνση στο γράμμα και το πνεύμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών που
αποτελούν θεμέλια του πολιτεύματος
-εξοικείωση με τους κανόνες, τις αξίες, τις αρχές του πολιτεύματος και τη λειτουργία των
δημοκρατικών θεσμών, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (μάθημα Πολιτικής
Παιδείας)
- κατανόηση των διαδικασιών, των μηχανισμών και των λειτουργιών που διέπουν την ανθρώπινη
κοινωνία και την οικονομική δραστηριότητα (στο πλαίσιο των σχετικών μαθημάτων)
-ένταξη και δραστηριοποίηση των μαθητών στο πλαίσιο συλλογικοτήτων που παρεμβαίνουν σε
δημόσιου χαρακτήρα ζητήματα (λειτουργία και υποδομή του σχολείου, εξωραϊσμός οικιστικού
χώρου, περιβάλλον κλπ)
-ουσιαστική, συνειδητή δραστηριοποίηση των μαθητών στα όργανα μαθητικής εκπροσώπησης
-ενθάρρυνση της παρακολούθησης της επικαιρότητας μέσω του Τύπου, συζητήσεις, σχολιασμός,
διάλογος, συναντήσεις με προσωπικότητες της πολιτικής ζωής, της Τοπικής Αυτοδιοίκσης, της
οικονομίας, με εκπροσώπους ΜΚΟ κλπ
Επιλογικά στοιχεία
Η Δημοκρατία δεν είναι απλά ένα πλαίσιο κανόνων συμβίωσης και λήψης αποφάσεων αλλά ένας
τρόπος ζωής και σκέψης που αφορά πρωτίστως τους πολίτες, η συνειδητότητα των οποίων δίνει
ουσία, νόημα και προοπτική στο πολίτευμα. Η δημοκρατική νοοτροπία και συμπεριφορά των
πολιτών προϋποθέτει μια επίπονη καθημερινή προσπάθεια και βασίζεται στην έγκαιρη και
ουσιαστική τους πολιτικοποίηση από μικρή ηλικία, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης.

