
 
 
 

 
ΕΚΘΕΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Στισ μζρεσ μασ γίνεται πολφσ λόγοσ για τθ δθμοκρατία, για τισ αρχζσ τθσ, ωσ πολιτεφματοσ, 

κακϊσ και για τισ ευεργετικζσ ςυνζπειζσ τθσ. Λζγεται ακόμθ ότι θ ποιότθτά τθσ εξαρτάται 

από το πνευματικό επίπεδο ενόσ λαοφ και ότι οι λαοί απαίδευτοι παραμορφϊνουν τθν 

ζννοια τθσ δθμοκρατίασ, ενϊ μορφωμζνοι λαοί τθν τιμοφν και τθν προάγουν ςυνεχϊσ. Ποια 

είναι θ τοποκζτθςι μασ πάνω ςτο ηιτθμα αυτό; Τθν τοποκζτθςι μασ εκφράηει ζνασ 

παςίγνωςτοσ λόγοσ του Τςϊρτςιλ: «Η δθμοκρατία είναι το χειρότερο πολίτευμα … 

εξαιρουμζνων όλων των άλλων»! Η χιουμοριςτικι αυτι παραδοξολογία εγκλείει ζναν 

πυρινα αλικειασ. Όντωσ, θ δθμοκρατία μπορεί να γίνει χειρότερο πολίτευμα κι από 

τυραννία, αν δε ςτθρίηεται ςε δφο άξονεσ: τθ μόρφωςθ και το ικοσ πολιτϊν και πολιτικϊν. 

Όπωσ ζχει ςυχνά διακθρυχκεί, θ δθμοκρατία δεν είναι ζνα απλό πολίτευμα· είναι βακμίδα 

πολιτιςμοφ. 

Αλλ’ αυτό για να κατανοθκεί, απαιτεί μια αναδρομι ςε παλαιότερεσ μορφζσ ηωισ. Όπωσ 

είναι γνωςτό, ο άνκρωποσ από τα πρϊτα χρόνια τθσ ιςτορικισ του ηωισ, εντάχκθκε κι 

οργανϊκθκε ςε κοινωνικζσ ομάδεσ, που θ κακεμιά χαρακτθριηόταν από διαφορετικζσ – και 

πολλζσ φορζσ ςε διαμετρικά αντίκετεσ – πολιτειακζσ μορφζσ και νομικζσ πλαιςιϊςεισ. Κι 

είναι ακόμθ γνωςτό ότι ς’ όλθ ςχεδόν τθν πορεία τθσ ιςτορίασ του αναηιτθςε κι επιδίωξε τθ 

δικαιότερθ και θκικότερθ πολιτειακι οργάνωςθ, που μποροφςε να επινοιςει, κεμελιωμζνθ 

και βαςιςμζνθ ςτισ διαχρονικά αναλλοίωτεσ αρχζσ και αξίεσ τθσ ελευκερίασ και του 

ςεβαςμοφ τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ. Απόδειξθ για το αλθκζσ τθσ πρόταςθσ αυτι 

μποροφμε εφκολα να βροφμε μελετϊντασ κι αναλφοντασ τισ ςελίδεσ οποιουδιποτε βιβλίου 

ιςτορίασ, που είναι γεμάτο από αγϊνεσ και κυςίεσ για τ’ ανκρϊπινα δικαιϊματα, ςε τζτοιο 

βακμό μάλιςτα που δεν είναι υπερβολι να χαρακτθρίςουμε τθν ανκρϊπινθ ιςτορία ωσ 

«άκλθμα ελευκερίασ». 

Παρ’ όλα αυτά είναι γνωςτό ότι ςτθν κακθμερινι πολιτικι πρακτικι τόςο το ικοσ όςο και 

οι άλλεσ αρχζσ τθσ δθμοκρατίασ διακυβεφονται και ταλαιπωροφνται βάναυςα. Γιατί δεν 

αρκεί να τιτλοφοροφμε το πολίτευμά μασ δθμοκρατία, για να ζχουμε δθμοκρατία. Η 

δθμοκρατία, πζρ’ από διακθρφξεισ, είναι τρόποσ ηωισ. Δεν αρκεί να ξζρουμε τισ αρχζσ τθσ 

δθμοκρατίασ, πρζπει και να τισ βιϊνουμε. Δυςτυχϊσ, θ ςθμερινι πολιτικι πράξθ μόνο τισ 

δθμοκρατικζσ αρχζσ δεν προάγει. Το ικοσ των πολιτικϊν μασ δυνάμεων κινείται ςε 

λυκοφωτικζσ αποχρϊςεισ. Η αξιοκρατία επίςθσ. Κι θ κομματικι αντιπαλότθτα εγγίηει τα 

όρια του πολιτικοφ διχαςμοφ. Δφςκολα κα βγοφμε από τθν πολιτικι κρίςθ, αν θ πολιτικι 

αντιπαράκεςθ δεν αποφορτιςκεί από τα διχαςτικά κθρφγματα και τισ ψυχϊςεισ τθσ 



εμφυλιοπολεμικισ περιόδου. Η πολιτικι δεν πρζπει ν’ αγνοεί το παρελκόν· ζχει χρζοσ όμωσ 

να χτίηει το μζλλον. 
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Ερωτήσεις  

 

Α] Να γίνει θ περίλθψθ του κειμζνου ςε 100 περίπου λζξεισ. 

(Μονάδες 25)  

 

Β] 

1. Σφμφωνα με το κείμενο «λαοί απαίδευτοι παραμορφϊνουν τθν ζννοια τθσ 

δθμοκρατίασ». Πϊσ ςυςχετίηεται θ δθμοκρατία με τθν παιδεία; Να αναπτφξετε τισ απόψεισ 

ςασ ςε μία παράγραφο 80- 100 λζξεων. 

(Μονάδες 10) 

 

2. Σε ποιο γραμματειακό είδοσ ανικει το κείμενο; Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ 

αναφερόμενοι ςτο φφοσ, ςτθ δομι του, ςτθ γλϊςςα και ςτο περιεχόμενο του κειμζνου. 

(Μονάδες 5) 

 

3. Ποιουσ τρόπουσ πεικοφσ χρθςιμοποιεί ο ςυγγραφζασ ςτθ δεφτερθ και ςτθν τρίτθ 

παράγραφο του κειμζνου; Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

(Μονάδες 10) 

 

4. Με ποιεσ μεκόδουσ οργανϊνεται ο λόγοσ ςτθν τζταρτθ παράγραφο του κειμζνου; 

(Μονάδες 5) 

 

5. Να δϊςετε ζνα αντϊνυμο για κάκε μία από τισ παρακάτω λζξεισ: ευεργετικζσ, 

απαίδευτοι, διαχρονικά, αξιοκρατία, χρζοσ. 

(Μονάδες 5) 

 

Γ] ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ. 

Σε ομιλία που εκφωνείτε ςτθ Βουλι των εφιβων να αναφερκείτε ςτα ςθμεία που 

αποδεικνφουν τθν κρίςθ τθσ δθμοκρατίασ ςτθν εποχι μασ και προτείνετε τουσ τρόπουσ με 

τουσ οποίουσ αυτι κα μποροφςε να περιοριςκεί. (400 περίπου λζξεισ) 

(Μονάδες 40) 


