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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
      Ε  ΣΙ Ν ΚΑΙ Δ   ΤΑΞ Σ ΕΣΠΕ ΙΝ    ΕΝΙΚ   Λ ΚΕΙ   

ΠΑ ΑΣΚΕ   7 Ι  ΝΙ   2019 
ΕΞΕΤΑΖ  ΕΝ   ΑΘ  Α:ΝΕ ΕΛΛ ΝΙΚ   Λ ΣΣΑ  ΕΝΙΚ Σ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Α. Περίληψη 
ΘΕ Α: Ο δοκιμιογράφος καταπιάνεται με τις δημοκρατικές αξίες. Με αφορμή τον 
προβληματισμό των νέων για τη συμβολή του ενεργού πολίτη, καταγράφει τις 
ιδεολογικές διαδικασίες που οδήγησαν στη διαμόρφωση των ιδανικών της 
δημοκρατίας. Ως σημαντική αξία προβάλλει την ανεκτικότητα που προφυλάσσει 
από τον φανατισμό και τη βία. Επισημαίνει ότι στις δημοκρατικές κοινωνίες 
κυριαρχεί ο σεβασμός στη διαφορετική άποψη που εξασφαλίζει την ειρηνική 
εναλλαγή των εξουσιών και επιτρέπει τον κοινωνικό εκσυγχρονισμό με ειρηνικά 
μέσα. Τέλος, καταλήγει ότι η πληθώρα αιματηρών πολέμων που καταγράφονται 
στην Ιστορία καταδεικνύουν την ανάγκη υιοθέτησης δημοκρατικού ήθους και 
απόκτησης οικουμενικής συνείδησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ιστορική 
πορεία της ανθρωπότητας με βάση τη λογική. (104 λέξεις) 
Β. Σωστό ή Λάθος 
α) Σωστό 
β) Λάθος 
γ) Σωστό 
δ) Σωστό 
ε) Λάθος 
Β2.  
α) Στην τρίτη παράγραφο γίνεται αναφορά στον Καρλ Πόπερ «Ποτέ μου δεν 
ξεχνώ…χωρίς αιματοχυσίες». 
Στην πέμπτη παράγραφο γίνεται αναφορά στον Χέγκελ και στον χαρακτηρισμό του 
για την Ιστορία «απέραντο σφαγείο». 
β) Στην πρώτη περίπτωση προκειμένου να ενισχύσει ο συγγραφέας το επιχείρημά 
του ότι η Δημοκρατία διασφαλίζει την εναλλαγή της εξουσίας χωρίς τη χρήση βίας 
χρησιμοποιεί σε πλάγιο λόγο τη θέση του φιλοσόφου. 
Στη δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιώντας αυτούσιο τον χαρακτηρισμό, ο 
συγγραφέας θέλει να καταδείξει την πληθώρα πολέμων που έχουν καταγραφεί 
στην ιστορία.  
Και στις δυο περιπτώσεις με την αναφορά στους γνωστούς φιλοσόφους που 
αποτελούν αυθεντίες στο χώρο τους και έχουν καθολική αναγνώριση, ο 
δοκιμιογράφος ενισχύει το ήθος και τις απόψεις του, καθώς η χρήση των λόγων 
μιας αυθεντίας, ενός δηλαδή σημαντικού προσώπου προσδίδει 
κύρος, αξιοπιστία και αντικειμενικότητα στα λεγόμενά του, ενώ, παράλληλα, 
γίνεται φανερή και η ευρυμάθειά του για το συγκεκριμένο θέμα. 

(Βοήθημα φροντιστηρίου σελ.31) 
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Β3. α) 
1. διδασκαλία, νουθεσία 
2. εμπαιγμού, κοροϊδίας, λοιδορίας, σαρκασμού 
3. συνύπαρξη, συμπόρευση 
4. αντιτάσσεται, αντιπαρατίθεται, αντιστρατεύεται 
β) 
1. Συνυποδηλωτική λειτουργία της γλώσσας 
Απόδοση σημασίας: «είναι γεμάτη με βίαιες φονικές συγκρούσεις» 
2. Συνυποδηλωτική λειτουργία της γλώσσας 
Απόδοση σημασίας: «κατευθύνει τις επιλογές μας» 
Β4.α)  
1.  2η παράγραφος: «Αν σήμερα…με τη βία» 
    3η παράγραφος «Μόνον εκεί…τη θέση μας» 
6η παράγραφος «Η αναγνώριση…την πορεία μας» (Βοήθημα φροντιστηρίου σελ.75) 
2. Χρήση α’ ενικού προσώπου «άκουσα», «δεν ξεχνώ» 
Ερώτηση με εναλλαγή β’ και α’ πληθυντικού προσώπου που δημιουργούν την 
αίσθηση του διαλόγου και προσδίδουν θεατρικότητα, στο τέλος της 1ης 
παραγράφου «Θέλετε να δοκιμάσουμε να τις απαριθμήσουμε;»  

(Βοήθημα φροντιστηρίου σελ.64-65, 75) 
 

β) Με την παρένθεση ο  δοκιμιογράφος επεξηγεί και συμπληρώνει τα γραφόμενα, 
«το ιδανικό της αδελφότητας», δίνοντας μια πληροφορία δευτερεύουσας σημασίας 
για την κατανόηση του νοήματος. (Βοήθημα φροντιστηρίου σελ.78) 
 
γ) Χρησιμοποιείται ενεργητική σύνταξη. 
Μετατροπή: «Η διαμόρφωση και η εξάπλωση ειρηνικών επαναστάσεων επιτρέπεται 
μόνο από τη δημοκρατία» (Βοήθημα φροντιστηρίου σελ.76) 
 
 . ΠΑ Α     Λ     
Επικοινωνιακό πλαίσιο: το ζητούμενο κείμενο ανήκει στο κειμενικό είδος του 
άρθρου, κύρια χαρακτηριστικά του οποίου είναι ο τίτλος, η αφόρμηση από την 
επικαιρότητα και η διατύπωση γενικότερων απόψεων και κρίσεων γύρω από το 
εξεταζόμενο ζήτημα. Τα ρηματικά πρόσωπα που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως  γ΄ 
ενικό και γ΄ πληθυντικό αλλά και α΄ πληθυντικό. 
Ενδεικτικός τίτλος: «Ενεργοί πολίτες στον 21ο αιώνα» 
Επικαιρότητα: Αναφορά στην αποχή στις πρόσφατες εκλογές. 

1ο Ζητούμενο: 

 Πολύπλευρη ενημέρωση για την πολιτική πραγματικότητα. Αξιοποίηση  των  
δυνατοτήτων  του  διαδικτύου  -χώρος  συζητήσεων, ανταλλαγής    απόψεων,    
εναλλακτικής    ενημέρωσης.     

 Στο πλαίσιο των σχέσεών του (φιλικές, οικογενειακές, συνεργασίας) χρήση 
διαλόγου, γόνιμης αντιπαράθεσης απόψεων, απομάκρυνσης από κάθε λογής 
δογματισμούς και ακρότητες. 

 Συμμετέχει  στις  εκλογικές  διαδικασίες. 
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 Συμμετοχή στις πολιτικές οργανώσεις και  στα  κοινωνικά  κινήματα,  χωρίς  
όμως  φανατισμό  και  κομματικό πατριωτισμό,  που  ακυρώνουν  την  κριτική  
σκέψη  και  τη  δημιουργική σύζευξη των αντιτιθέμενων απόψεων.  

 Συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο είτε θεσμικά – μέσω του φορέα της τοπικής 
αυτοδιοίκησης–   είτε μεμονωμένα – μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, με 
θετική  οπτική  και  προτάσεις  -  λύσεις  και  όχι  μόνο  εντοπισμός  των κακώς 
κειμένων και άσκηση αρνητικής κριτικής.  

 Ενεργή  δράση  και  στήριξη  των  μη  κυβερνητικών  οργανώσεων παρέμβασης  
στην  κοινωνία  και  το  περιβάλλον  -∆ιεθνής  Αμνηστία, WWF,  GREEN  PEACE-.  
Η  εθελοντική  συμμετοχή  και  δράση  των πολιτών  στις  οργανώσεις  αυτές  
αποτελεί  αισιόδοξο  μήνυμα  της εποχής μας.   

 Συμμετοχή σε πολιτιστικές  ομάδες  που  προτείνουν  μια  διαφορετική  
προσέγγιση. 

2ο Ζητούμενο: 

 Διαμόρφωση υγιούς  πολιτικής  συνείδησης  άσκηση  στις  δημοκρατικές 
διαδικασίες, στις αρχές του διαλόγου και της ισότητας.   Το σχολείο είναι μια 
μικροκοινωνία οργανωμένη και ιεραρχημένη, που έχει τους δικούς της κανόνες 
και σκοπούς. Στο πλαίσιό της ο νέος μαθαίνει ότι έχει υποχρεώσεις και 
δικαιώματα, ότι η ελευθερία του έχει όρια και ότι η συνεργασία και η 
αλληλεγγύη συμβάλλον στην αρμονική κοινωνική συνύπαρξη. 

 Ενίσχυση για συμμετοχή-ανάληψη πρωτοβουλιών στο πλαίσιο των σχολικών 
κοινοτήτων, εξασκώντας το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

 Συμμετοχή στη βουλή των Εφήβων. 
 Τακτικές σχολικές δραστηριότητες εθελοντικών δράσεων (οικολογία, 

αθλητισμός ή βοήθεια κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν κάποια μορφή 
δυσκολίας).  Ανταλλαγή μαθητών με άλλα σχολεία της Ευρώπης. 

 Συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, τονδήμο ή την κοινότητα στην οποία 
ανήκουν και ανάληψη πρωτοβουλιών για θέματα που αφορούν τον δήμο. 

 Πολιτική κοινωνικοποίηση μέσα από τα ειδικά μαθήματα, όπως είναι η αγωγή 
του πολίτη, η ιστορία, η κοινωνιολογία. Γνώσεις των αρχών που διέπουν τη 
δημοκρατία κλπ. 

 Δημιουργία σχολικής εφημερίδας, σχολικού ιστολογίου με σκοπό την 
εξοικείωση των μαθητών με την ελεύθερη έκφραση των απόψεών τους και τη 
γόνιμη αντιπαράθεση. 

 Διοργάνωση  εκδηλώσεων,  ενημερωτικών,  ψυχαγωγικών,  πολιτιστικών, με 
σκοπό  την ευαισθητοποίηση  των  μαθητών  για  κοινωνικά και πολιτικά 
θέματα. 

(Βοήθημα φροντιστηρίου σελ.162-166, θεματική ενότητα «Συμμετοχή στα κοινά») 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82

