
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

Α1. Ο συγγραφέας στο κείμενο πραγματεύεται τις αρετές της δημοκρατίας και τις 

αρχές που πρέπει να τη διέπουν. Συγκεκριμένα, με αφορμή το ερώτημα των νέων 

σχετικά με την συμβολή των «ενεργών πολιτών» καταγράφει τα θεμελιώδη ιδανικά 

της δημοκρατίας. Ξεκινά με το ιδανικό της ανοχής στη διαφορετικότητα των ιδεών 

που απειλείται από το σύγχρονο φανατισμό. Συνεχίζει επισημαίνοντας την αξία της 

μη άσκησης βίας στην εκτόνωση και επίλυση των κοινωνικών και πολιτικών 

εντάσεων, που διακρίνει τα δημοκρατικά από τα αυταρχικά καθεστώτα. Ως τρίτο 

ιδανικό παραθέτει την ιδεολογική ανανέωση της δημοκρατικής κοινωνίας μέσω της 

ελεύθερης έκφρασης των ιδεών. Ολοκληρώνει με το ιδεώδες της «αδελφότητας», 

σύνθημα της Γαλλικής Επανάστασης, που προϋποθέτει  την εσωτερίκευση και την 

έμπρακτη παγίωσή της μετά την έλλογη συνειδητοποίηση των ανθρώπων πως όλους 

τους συνδέει κοινή μοίρα. 

 

Β1. α. Σωστό 

β. Λάθος 

γ. Σωστό 

δ. Σωστό 

ε. Λάθος  

 

Β2. α. Επίκληση στην αυθεντία 

3
η
 παράγραφος: «Ποτέ μου δεν ξεχνώ… αιματοχυσίες»:  

5
η
 παράγραφος: «Στο έργο του… απέραντο σφαγείο»:  

β. Στην πρώτη περίπτωση ο συγγραφέας χρησιμοποιεί την επίκληση στην αυθεντία, 

αναφέροντας τη διδαχή του Καρλ Πόπερ, διότι θέλει με αντικειμενικότητα να 

καταδείξει τη διάκριση των δημοκρατικών καθεστώτων από τα αυταρχικά, με 

κριτήριο τη δυνατότητα των πολιτών να προβούν σε ειρηνικές  ανατροπές.  

Στη δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιεί επίκληση στην αυθεντία, αναφέροντας το 

χαρακτηρισμό της ιστορίας από τον Χέγκελ ως «απέραντο σφαγείο», για να αποδείξει 

ότι η ιστορία χαρακτηρίζεται από αδελφοκτόνες συγκρούσεις. 

Συνοψίζοντας, με τη χρήση της αυθεντίας ο συγγραφέας προσδίδει μεγαλύτερη 

εγκυρότητα κι αξιοπιστία στο λόγο του. 



 

Β3. α. διδαχή =  διδασκαλία, παραίνεση, νουθεσία, κήρυγμα 

χλευασμού = κοροϊδίας, εμπαιγμού 

συμβίωσης = συνύπαρξης 

αντιπολιτεύεται = αντιπαρατίθεται, αντιλέγει, αντιμάχεται 

 

β. 1. «απέραντο σφαγείο»: ποιητική λειτουργία της γλώσσας   

Χρησιμοποιώντας τη φράση αυτή ο συγγραφέας αναφέρεται σε βίαιες και φονικές 

συγκρούσεις. 

2. «φωτίζει την πορεία μας»: ποιητική λειτουργία της γλώσσας  

Με τη φράση αυτή ο συγγραφέας εννοεί ότι η λογική καθοδηγεί τη ζωή μας. 

 

Β4. α. 1. 2
η
 παράγραφος: «Αν σήμερα απειλείται … με τη βία.»  

3
η
 παράγραφος: «Οι τυπικοί κανόνες … χωρίς τη χρήση βίας.» 

2. 1
η
 παράγραφος: «Πώς όμως να την πάρουμε υπόψη μας … κανόνες;» 

6
η
 παράγραφος: «Μπορούμε να τον διαψεύσουμε;» 

 

β. Η παρένθεση χρησιμοποιείται για να παρατεθεί ο αντίστοιχος γαλλικός όρος – 

σύνθημα της Γαλλικής επανάστασης και λειτουργεί προσθετικά – επεξηγηματικά στο 

ιδανικό της αδελφότητας.  

γ. Η σύνταξη που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας είναι ενεργητική .   

Μετατροπή στην άλλη σύνταξη: «Η διαμόρφωση και η εξάπλωση ειρηνικών 

επαναστάσεων επιτρέπεται/επιτρέπονται μόνο από τη δημοκρατία». 

 

Γ1. Επικοινωνιακό πλαίσιο: άρθρο στην ηλεκτρονική εφημερία του σχολείου 

Ύφος: τυπικό – σοβαρό – επίσημο 

Ρηματικά πρόσωπα: γ΄ ενικό – γ΄ πληθυντικό 

Τίτλος: «……………………» 



Α΄ Ζητούμενο: ενέργειες με τις οποίες ο πολίτης κάνει πράξη τη δημοκρατία 

στην καθημερινότητά του 

 Πολιτική αγωγή:  

- συμμετοχή στα κοινά: υλοποίηση πολιτικών υποχρεώσεων, ώριμη 

συνειδητοποιημένη ψήφος, αξιοποίηση του δικαιώματος του «εκλέγειν» 

και «εκλέγεσθαι», έλεγχος της εξουσίας και των πολιτικών αποφάσεων. 

- συμμετοχή σε συλλογικά σχήματα πολιτικού περιεχομένου, όπως 

πολιτικές νεολαίες για την ανάπτυξη αγωνιστικού φρονήματος και την  

αποφυγή πολιτικής μοιρολατρίας. 

- υπακοή στους νόμους οικειοθελώς, με υπευθυνότητα  και συνέπεια. 

 Οργανωμένες διαμαρτυρίες, αγωνιστικό φρόνημα στις διεκδικήσεις 

- διαδηλώσεις, πορείες, συλλαλητήρια για διεκδίκηση συλλογικού 

συμφέροντος και εξασφάλιση του  κοινού καλού. 

 Ηθική συμπεριφορά:  

- ανεκτικότητα, επιείκεια, μετριοπάθεια, αλληλεγγύη, χρηστότητα, τήρηση 

προσωπικών ορίων, ευσυνειδησία 

-  διαλλακτικότητα, διάλογος σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, γόνιμη 

αμφισβήτηση 

- χρήση θεμιτών μέσων 

-  τήρηση της αξιοκρατίας 

 Κοινωνική αγωγή:  

- πρόταξη του κοινωνικού έναντι του ατομικού συμφέροντος – σεβασμός 

της προτεραιότητας των ευπαθών κοινωνικών ομάδων 

- αποβολή ρατσιστικών αντιλήψεων και στερεοτύπων 

- μέριμνα για την επίλυση των προβλημάτων κοινωνικής παθογένειας – 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 

 Ανάπτυξη εθελοντικών κοινωνικών δράσεων:  

- συμπαράσταση ιδιαίτερα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

- συμμετοχή σε ανθρωπιστικές οργανώσεις με γνώμονα δράσης την τήρηση 

των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων σε κλίμα ισότητας και  ισονομίας 

- αποβολή πνεύματος ατομισμού κι απάθειας 



 Πατριωτισμός: 

-  σεβασμός κι αγάπη για την πατρίδα, τις παραδόσεις 

- διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας – πίστη στα ιδεώδη το έθνους 

 Επιδίωξη της δια βίου πνευματικής καλλιέργειας μέσω: 

- της συνεχούς ενημέρωσης για τα πολιτικά δρώμενα σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο 

-  της γνώσης θεσμών κι αρχών της δημοκρατίας 

- πολυφωνία και συνειδητοποίηση ότι η αλήθεια είναι πολύπλευρη, 

αποβολή μισαλλοδοξίας 

 

Β΄ Ζητούμενο: δράσεις με τις οποίες το σχολείο μπορεί να συμβάλλει στη 

διαμόρφωση ενεργών πολιτών με δημοκρατικό ήθος: 

 Ενίσχυση του ανθρωπιστικού χαρακτήρα της παιδείας για τη διαμόρφωση 

ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών. 

 Αξιοποίηση του διαλόγου στη διδακτική πράξη, βιωματική διδασκαλία, 

σεβασμός στις απόψεις όλων των μαθητών, ισότιμη αντιμετώπιση όλων των 

μαθητών. 

 Εξάσκηση στην επιχειρηματολογία, ανάπτυξη κριτικής ικανότητας, αγώνες 

λόγου. 

 Ενίσχυση  και εξυγίανση του ρόλου των μαθητικών κοινοτήτων και 

συχνότερη σύγκληση των μαθητικών συμβουλίων. 

 Μαθήματα πολιτικής αγωγής, στα πλαίσια των οποίων μαθαίνουν τους 

νόμους, τους θεσμούς και τη λειτουργία τους, την οργάνωση του κράτους και 

τις δημοκρατικές διαδικασίες, όπως η Αγωγή του Πολίτη, η Πολιτική Παιδεία. 

Μέσω αυτών ενημερώνονται για τα θεσμικά όργανα προστασίας του πολίτη 

στα οποία μπορούν να καταφύγουν όταν καταστρατηγούνται τα δικαιώματά 

τους.  

 Ενίσχυση των μαθημάτων της Ιστορίας, της Κοινωνιολογίας, των Αρχαίων 

Ελληνικών, της Νεοελληνικής Γλώσσας. 

 Προγράμματα όπως η Βουλή των Εφήβων και διαγωνισμοί στο μάθημα της 

έκθεσης για την Ευρωβουλή. 

 Έκδοση σχολικής εφημερίδας, σχολικό ραδιόφωνο: βίωση του δικαιώματος 

της ελευθεροστομίας, της παρρησίας και της συλλογικής δράσης.  



 Ομαδικές εργασίες, κοινή προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων. 

 Επιβολή κυρώσεων σε όσους παραβιάζουν τον σχολικό κανονισμό. 

 Διοργάνωση σχολικών γιορτών και επετείων που αποτελούν μνημεία 

δημοκρατίας (π.χ. Εθνική Επανάσταση, Γιορτή Πολυτεχνείου), ομιλίες, 

προβολές ντοκιμαντέρ, ταινιών που καταδικάζουν αντιδημοκρατικά 

φαινόμενα. 

 Επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων, στο Ευρωκοινοβούλιο, παρακολούθηση 

συνεδριάσεων. 

 Επισκέψεις σε μνημεία όπως η Παλαιά Βουλή, σε αρχαιολογικούς χώρους 

όπως η Πνύκα που συνδέονται με τη γένεση της άμεσης αρχαίας ελληνικής 

δημοκρατία. 

 Καλλιέργεια πνεύματος εθελοντισμού: διοργάνωση σχολικών εκδρομών σε 

ορφανοτροφεία, γηροκομεία, χώρους φιλοξενίας μεταναστών, δρυμούς, 

οικολογικά πάρκα, αιμοδοσίες. 

 

 

Τα θέματα επιμελήθηκαν οι καθηγήτριες του Πρότυπου Φροντιστηριακού 

Κέντρου ανοδος: 

Αθανασοπούλου Μαίρη 

Βούρτση Ζωή 

Λέντζιου Έφη 

Σαργέντη Σοφία 

Σεφερλή Γιάννα 

Χαραλαμπίδη Χαρά 


