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ΔΚΦΡΑΗ – ΔΚΘΔΗ Γ΄ ΛΤΚΔΙΟΤ (ΓΔΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ) 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 

 

Κείµενο: Γηµοκπαηίαρ εγκώμιον 

 
Η δεµνθξαηία, σο ηξφπνο ιήςεο απνθάζεσλ θαη σο ζχζηεµα δηαθπβέξλεζεο έρεη   πνιιέο   

φςεηο   θαη   εθαξµνγέο.   Άµεζε,   αληηπξνζσπεπηηθή,   θνηλνβνπιεπηηθή, αζηηθή,  ιατθή,  

δεµνθξαηία  ζηα  θφµµαηα  θαη  ηηο  νξγαλψζεηο,  ζηελ  νηθνγέλεηα,  ζην ζρνιείν θ.ιπ. 

 
Η  δεµνθξαηία,  φµσο,  σο  αμία,  πνπ  πξέπεη  λα  δηέπεη  φια  ηα  ζπζηήµαηα δηαθπβέξλεζεο  

θαη  ιήςεο  απνθάζεσλ,  είλαη  µία  θαη  µνλαδηθή.  Δθθξάδεηαη  µε  ην ζεβαζµφ  ζην  λφµν  θαη  

ζην  θξάηνο  δηθαίνπ,  µε  ην  ζεβαζµφ  ζηε  µεηνςεθία,  ζηε δηαθνξεηηθφηεηα  θαη  ζηε  

δηαθνξεηηθή  άπνςε,  ρσξίο  λα  αλέρεηαη  ηε  βία,  ιεθηηθή  ή θπζηθή.  Γεµνθξαηία  ζεµαίλεη  

ειεπζεξία  δξάζεο,  φρη  φµσο  πέξα  απφ  ηα  φξηα  ηεο θνηλσληθήο ζςµβίωζηρ, ζεµαίλεη 

ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ, φρη φµσο επηβνιή απφςεσλ µε ηε βία θαη ηελ παξαπιαλεηηθή πξνπαγάλδα. 

 
Η  δεµνθξαηία  ρξεηάδεηαη  θαλφλεο  γηα  λα  ιεηηνπξγήζεη,  θαλφλεο  πνπ  δελ επηβάιινληαη  µε  ηε  

βία,  αιιά  µε  ζπλαίλεζε  θαη  ελεύθεπη  βνχιεζε.  Γη'  απηφ  ε δεµνθξαηία απαηηεί πςειφ 

επίπεδν επζχλεο, σξηµφηεηαο θαη παηδείαο, πνπ δελ µπνξεί λα θαηαθηεζεί παξά µφλν µε ηελ 

εθπαίδεπζε ζην ζρνιείν, ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ θνηλφηεηα.  Η  δεµνθξαηία  δελ  µπνξεί  λα  

θαηαθηεζεί  παξά  µφλν  µέζα  ζε  µία επλνµνχµελε  πνιηηεία  θαη  µε  ηελ  παξαδεηγµαηηθή  

ζπµπεξηθνξά  ησλ  πλεπµαηηθψλ, πνιηηηθψλ θαη νηθνλνµηθψλ εγεζηψλ ηεο.[…] 

 
Σηελ ειιεληθή θνηλσλία, αλ θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ πνιηηψλ έρεη ελζηεξληζηεί ηε δεµνθξαηία 

σο αμία, ππάξρνπλ αθφµε δπλάµεηο πνπ µέζα ζηα ρξφληα ηεο µεγάιεο νηθνλνµηθήο  θξίζεο  θαη  

ηεο  θξαηηθήο  νιηγσξίαο  ζηελ  εθαξµνγή  µεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο,   δσληάλεςαλ   ηηο   µλήµεο   

ηνπ   παξειζφληνο,   πνπ   θαίλνληαλ   νξηζηηθά ζαµµέλεο,   ηνπιάρηζηνλ   ζην   δπηηθφ   θφζµν,   

µεηά   ην   ηέινο   ηνπ   Β'   Παγθνζµίνπ Πνιέµνπ. Τν δήηεµα δελ είλαη µφλν ε ηηµσξία ησλ 

λνζηαιγψλ ηεο επηζηξνθήο ζην πην ζθνηεηλφ παξειζφλ ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζµνχ, εθ' φζνλ έρνπλ 

πνηληθέο επζχλεο, αιιά  ε  δεµηνπξγία  ησλ  πξνυπνζέζεσλ,  ψζηε  λα  µε  δηµιοςπγείηαι  ην  

θαηάιιειν έδαθνο πνπ επλνεί ηέηνηνπ είδνπο ζπµπεξηθνξέο. 

 
Καη  νη  πξνυπνζέζεηο  δελ  είλαη  µφλν  ε  έμνδνο  απφ  ηε  ζεµεξηλή  θξίζε  θαη  ε µείσζε   

ηνπ   αξηζµνχ   ησλ   µεηαλαζηψλ   µε   µηα   πεξηζζφηεξν   απνηειεζµαηηθή µεηαλαζηεπηηθή 

πνιηηηθή. Μαδί µε ηα παξαπάλσ, απαηηείηαη θαη ζπζηξάηεπζε φισλ ησλ πλεπµαηηθψλ δπλάµεσλ 

ηεο ρψξαο, θπξίσο ζην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζπµπεξηθνξάο ησλ πνιηηηθψλ δπλάµεσλ, 

ψζηε λα γίλεη πποθανέρ φηη ε δεµνθξαηία δελ  είλαη  απιψο  έλα  ζχζηεµα  δηαθπβέξλεζεο,  αιιά  

φηη  ε  δεµνθξαηία  είλαη  µηα ππέξηαηε  αμία,  φπσο  ε  ειεπζεξία  θαη  ε  αμηνπξέπεηα  θαη  φηη  

ρξεηάδεηαη  ηδενινγηθή ππεξάζπηζε ζ' φινπο ηνπο ρψξνπο: ζηελ θπβέξλεζε, ζηα θφµµαηα, ζηηο 

νξγαλψζεηο, ζηα ζρνιεία, ζηελ νηθνγέλεηα θ.ιπ. 

 
6.Η  εµπέδσζε  ζηε  ζπλείδεζε  φισλ  ησλ  πνιηηψλ,  φηη  ε  δεµνθξαηία  είλαη  αμία θαζεαπηή,  

µπνξεί  λα  εμαιείςεη  θάζε  εζηία  µηζαιινδνμίαο,  θπιεηηθνχ  µίζνπο  θαη θαηαπίεζεο   ησλ   

δηθαησµάησλ   ησλ   αλίζρπξσλ.   Μφλν   µέζα   ζην   πιαίζην   ηεο δεµνθξαηίαο  µπνξεί  λα  

αλλάξοςν  νη  ζπλζήθεο  ηεο  δσήο  ησλ  πνιηηψλ,  µέζα  ζηε δεµνθξαηία    ππάξρνπλ    

δπλαηφηεηεο    λα    βειηησζεί    ε    ζέζε    ησλ    νηθνλνµηθά αζζελέζηεξσλ θνηλσληθψλ νµάδσλ, 

γηαηί νη πνιίηεο πνπ αλήθνπλ ζηηο νµάδεο απηέο είλαη  νη  πεξηζζφηεξνη,  έρνπλ  ηελ  πιεηνςεθία.  

Μέζα  ζηε  δεµνθξαηία  µπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα πξνζηαηεπζνχλ νη µεηνλφηεηεο, λα ηζρχζεη ην 

θξάηνο δηθαίνπ θαη γηα ηνπο  ιηγφηεξν  ηζρπξνχο.  Η  δεµνθξαηία  ζηηο  ζχγρξνλεο  θνηλσλίεο  
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εμαζθαιίδεη  ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηε γλψζε, πνπ είλαη ν µφλνο ηξφπνο 

γηα λα αιιάμεη πξνο ην θαιχηεξν ε δσή ησλ πνιηηψλ. 

 
Ναπολέων   Μαπαβέγιαρ,   Καθ.   Παν/µίος   Αθηνών,   π. Τποςπγόρ,   Κςπιακάηικη 

Δλεςθεποηςπία,  6/10/2013,ζςνηοµεςµένο  και  διαζκεςαζµένο  για  ηιρ  απαιηήζειρ ηού 

κπιηηπίος. 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 

Α. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζαο δφζεθε ζε 100-110 ιέμεηο. 

[Μονάδερ 25] 

 

Β1. Σε θαζεκηά απφ ηηο δηαηππψζεηο πνπ αθνινπζνχλ λα δψζεηε ηνλ ραξαθηεξηζκφ «ΣΩΣΤΟ» 

ή «ΛΑΘΟΣ», αλάινγα κε ην εάλ απνδίδνπλ ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ ζσζηά ή φρη. 

 

α. Γεκνθξαηία ζεκαίλεη ειεπζεξία δξάζεο, κέζα ζηα φξηα ηεο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο. 

 

β. Η δεκνθξαηία απαηηεί πςειφ επίπεδν επζχλεο, παηδείαο θαη σξηκφηεηαο. 

 

γ. Σηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ πνιίηεο πνπ λα λνζηαιγνχλ ην πην ζθνηεηλφ παξειζφλ ηνπ 

επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ. 

 

δ. Η δεκνθξαηία δελ είλαη απιψο έλα ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο, αιιά ππέξηαηε αμία. 

 

ε. Μφλν κέζα ζην πιαίζην ηεο δεκνθξαηίαο κπνξεί λα αιιάμνπλ νη ζπλζήθεο ηεο δσήο ησλ 

πνιηηψλ. 

[Μονάδερ 10] 

 

Β2. Πνηα κέζα πεηζνχο ρξεζηκνπνηεί ν ζπληάθηεο ηνπ άξζξνπ γηα λα ζηεξίμεη ηηο ζέζεηο ηνπ; 

Να δψζεηε έλα παξάδεηγκα γηα θάζε πεξίπησζε. 

[Μονάδερ 5] 

 

Β3. Πψο νξγαλψλεηαη ν ιφγνο ζηελ 6
ε
  παξάγξαθν (Η εκπέδσζε ζηε ζπλείδεζε ... ε δσή ησλ 

πνιηηψλ.) ηνπ θεηκέλνπ;  

[Μονάδερ 5] 

 

Β4. Να γξάςεηε έλα ζςνώνςμο γηα θαζεκηά απφ ηηο πην θάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ: 

  ζςμβίωζηρ, ελεύθεπη, δημιοςπγείηαι, πποθανέρ, αλλάξοςν 

[Μονάδερ 5] 

 

Β5. Να γξάςεηε έλα ανηώνςμο γηα θαζεκηά απφ ηηο πην θάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ: 

  αξία, ςψηλό, πλειονόηηηα, αποηελεζμαηική, μιζαλλοδοξίαρ 

[Μονάδερ 5] 

 

Β6. Με πνηα ζπιινγηζηηθή πνξεία (παξαγσγηθή, επαγσγηθή) αλαπηχζζεηαη ε 3
ε
 παξάγξαθνο 

(Η δεκνθξαηία ρξεηάδεηαη ... πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ εγεζηψλ ηεο.) ηνπ θεηκέλνπ; 

[Μονάδερ 5] 
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Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΤ 

 

Η θαιιηέξγεηα ηεο πνιηηηθήο θαη δεµνθξαηηθήο ζπλείδεζεο ησλ µαζεηψλ θαη ην ρηίζηµν   ελφο   

πην   δεµνθξαηηθνχ   ζρνιείνπ   απαζρνιεί   ηελ   πιεηνλφηεηα   ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σην πιαίζην 

απηφ, ην ζρνιείν ζαο δηνξγαλψλεη εµεξίδα µε ζέµα: «Γεµνθξαηία  θαη  εθπαίδεπζε».   

Αλαιαµβάλεηε,  σο  εθπξφζσπνο  ηνπ  15µεινχο ζπµβνπιίνπ,   λα   εθθσλήζεηε   µηα   νµηιία   

(500-600   ιέμεσλ)   ζηελ   νπνία   ζα αλαθεξζείηε ζηελ αμία ηήο δεµνθξαηίαο θαη ζηνπο ηξφπνπο 

µε ηνπο νπνίνπο ην ζρνιείν   ζα   µπνξνχζε   λα   θαιιηεξγήζεη   ηε   δεµνθξαηηθή   ζπλείδεζε   

ζηνπο µαζεηέο. 

[Μονάδερ 40] 

 

 

 

[Δπιµέλεια κπιηηπίος:Αγγελική Μπέλλος, Φιλόλογορ] 


