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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/4/2019 
ΜΑΘΗΤΗΣ: 
 

Η κριτική ως θεμέλιο της δημοκρατίας 
 
     Σηελ απνινγία ηνπ ν Σσθξάηεο, κε ην ιεπηόηαην πλεύκα πνπ ηνλ δηέθξηλε, 

παξνκνηάδεη ηελ Αζελατθή πνιηηεία κε κεγαιόζσκν αλλά λσζξό άινγν, θαη ηνλ 

εαπηό ηνπ κε ηελ αινγόκπγα, πνπ ην μππλά θαη ην θξαηά ζε εγξήγνξζε. Απηό ην ξόιν 

παίδεη κέζα ζηελ πνιηηηθή θνηλσλία ε θξηηηθή. Αθππλίδεη ηηο ζπλεηδήζεηο ησλ πνιηηώλ, 

βγάδεη ηελ πνιηηεία από ην ιήζαξγν ηεο θαη ηελ “νηζηξειαηεί1”. 

     Η Δεκνθξαηία είλαη ην πνιίηεπκα ηεο αιήζεηαο. Τα πάληα είλαη αλάγθε λα 

θσηίδνληαη από άπιεην θσο θαη λα έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα: νη απζαηξεζίεο ησλ 

αξρώλ, νη αδηθίεο, ηα ιάζε θαη νη παξαιείςεηο ηεο εμνπζίαο αιιά θαη νη ππεύζπλεο θαη 

αγαζέο πξνζπάζεηεο θάπνησλ αλζξώπσλ, νη ζαξξαιέεο θσλέο θάπνησλ ηίκησλ 

ζπλεηδήζεσλ. Απηό πξνθπιάζζεη θαη ηελ εμνπζία από ην λα εθηξαπεί ζε απζαηξεζίεο 

ή λα ππνθύςεη ζην δέιεαξ ηεο δηαθζνξάο. Η ζσζηή θαη ππεύζπλε θξηηηθή είλαη ν 

ζεκαηνθύιαθαο ηεο εζηθήο ηάμεο θαη ν ειεγθηήο ηεο εζηθήο ζηάζκεο ηεο πνιηηηθήο 

καο δσήο. Με απηή ηελ έλλνηα, ε θξηηηθή απνηειεί έλαλ από ηνπο θύξηνπο ζηπινβάηεο 

ηεο Δεκνθξαηίαο. 

     Γηα λα κπνξέζεη ινηπόλ, ην δεκνθξαηηθό πνιίηεπκα λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά, έρεη 

αλάγθε από ππεύζπλνπο, ηίκηνπο θαη εηιηθξηλείο αλζξώπνπο. Η θξηηηθή ππνδεηθλύεη 

θαη αλαδεηθλύεη ηνπο αλζξώπνπο απηνύο. Γηαηί ε ίδηα ε θξηηηθή εκπεξηέρεη ηε 

δηαδηθαζία ηεο επηινγήο θαη ηεο απόξξηςεο. Επηιέγεη, αθού πξώηα ππνβάιιεη ζηε 

βάζαλν ηνπ ειέγρνπ, όια ηα ζηνηρεία πνπ ηεο πξνζθέξεη ε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 

δσή. Με βάζε ην πγηέο πνιηηηθό θξηηήξην θξαηά όια εθείλα πνπ θξίλεη ρξήζηκα θαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ εμέιημε θαη απνβάιιεη ηα βιαβεξά θαη επηθίλδπλα. Η θξηηηθή δελ 

απνηειεί ζηείξα άξλεζε αιιά νύηε θαη αλαληίξξεηε απνδνρή. 

     Η θξηηηθή κπνξεί λα αζθείηαη πνιύπιεπξα θαη κε πνηθίινπο ηξόπνπο. Ξεθηλάεη 

πξώηα από ην δηάινγν αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο θαη εμαθηηλώλεηαη πξνο ηα αλώηεξα 

θιηκάθηα ηνπ πνιηηεηαθνύ ζπζηήκαηνο. Με ην δηάινγν, ε Δεκνθξαηία βξίζθεη ηελ 

νινθιήξσζή ηεο θαη ε θξηηηθή θηάλεη γξεγνξόηεξα ζην ζηόρν ηεο: ηνλ έιεγρν ηεο 

πνιηηηθήο δσήο θαη ηελ πξνάζπηζε ησλ δεκνθξαηηθώλ ζεζκώλ. 
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     Αιιά, γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ε θξηηηθή ζε έλα πςειό επίπεδν ιόγνπ, 

απαηηείηαη αληηθεηκεληθόηεηα, ακεξνιεςία, πνιπθσλία, πνιππξηζκαηηθόηεηα θαη 

αλεθηηθόηεηα. Από ην βαζκό μάλιζηα ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

θξηηηθνύ ιόγνπ εμαξηάηαη θαη ε πνηόηεηα ηεο Δεκνθξαηίαο. Έλα αλειεύζεξν θαζεζηώο 

δε δίλεη ηε δπλαηόηεηα απηήο ηεο ζπκκεηνρήο θαη από ηε ζηηγκή, πνπ αθαηξείηαη από 

ηνλ πνιίηε απηό ην δηθαίσκα, παύεη λα ππάξρεη θξηηηθή, θαη ζπλεπώο, θαηαξγείηαη ή 

γεινηνπνηείηαη ε έλλνηα ηεο Δεκνθξαηίαο. Κξηηηθή θαη Δεκνθξαηία, ινηπόλ, βξίζθνληαη 

ζε κηα δηαιεθηηθή ζρέζε, κηα ζρέζε αιιειεμάξηεζεο. Η πνηόηεηα ηνπ πνιηηεύκαηνο 

αληαλαθιά ζην πνηόλ ηεο θξηηηθήο θαη αληίζηξνθα. 

     Κνξπθαία όκσο, έθθξαζε ηεο θξηηηθήο απνηειεί ν θνηλνβνπιεπηηθόο έιεγρνο, πνπ 

αζθνύλ ηα θόκκαηα ζηελ θπβέξλεζε. Όηαλ αλάκεζα ζηνπο πνιηηηθνύο αλαπηύζζεηαη 

δηάινγνο πςεινύ επηπέδνπ, όηαλ νη πνιηηηθνί εκθαλίδνληαη θαη ελεξγνύλ σο 

παηδαγσγνί θαη όρη σο δεκαγσγνί, ηόηε ε θξηηηθή θηάλεη ζηνλ ηειηθό ζηόρν ηεο θαη 

αγγίδεη ηελ πςειή απνζηνιή ηεο. Γηαηί ηόηε, ε Δεκνθξαηία ιεηηνπξγεί σο άζθεζε 

αξεηήο θαη ε πνιηηηθή κεηαηξέπεηαη ζε κηα εζηθή δηαδηθαζία, πνπ απνζθνπεί ζην λα 

πξνάγεη ηελ πνηόηεηα ηνπ πνιίηε θαη, δη’ απηήο, ζηελ πεξαηηέξσ πνηόηεηα ηνπ 

πνιηηηθνύ βίνπ. 

     Τειηθά, ε θξηηηθή γίλεηαη ην ζεκέιην ηεο Δεκνθξαηίαο, όρη απιώο δηα ηνπ ειέγρνπ ή 

ηεο αληηπαξάζεζεο γλσκώλ, αιιά θπξίσο κέζα από κηα δηαδηθαζία εζηθνπνίεζεο. 

Πξέπεη, όκσο, πάληα λα αζθείηαη κε παξξεζία θαη, πξνπάλησλ, κε ηηκηόηεηα. Καη γηα 

λα παξαιιάμνπκε ιίγν ην γλσζηό ζηίρν ηνπ Κάιβνπ: “ζέιεη αξεηή θαη ηόικε ε 

Δεκνθξαηία”. Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ θξηηηθή. 

 

. Καπγάκορ, Πποβλημαηιζμοί, ηόμορ Σ, 1997, ζελ.13-17 

 

 

 

 

 

1 νηζηξειαηώ: εκπλέσ πάζνο, ελζνπζηαζκό, εμάπησ, δηεγείξσ 
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Α. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζαο δόζεθε (100 – 120 ιέμεηο). 

Μονάδερ 25 
 

Β1. Να επαιεζεύζεηε ή λα δηαςεύζεηε, ζύκθσλα κε ην θείκελν, ηηο παξαθάησ 

δηαπηζηώζεηο, γξάθνληαο δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε 

ιέμε Σσζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε Λάζνο, αλ ε πξόηαζε είλαη 

ιαλζαζκέλε: 

α. Ο ζπγγξαθέαο ζην δνθίκην ηνπ παξαιιειίδεη ην Σσθξάηε κε αινγόκπγα θαη ηελ 

Αζήλα κε λσζξό άινγν. 

β. Η Δεκνθξαηία είλαη ην πνιίηεπκα ηεο αιήζεηαο, γηαηί ηα πάληα εληόο ηεο θσηίδνληαη 

από άπιεην θσο. 

γ. Η δηαθάλεηα, θαηά ην ζπγγξαθέα, πξνζηαηεύεη ηελ εμνπζία από ηε δηαθζνξά. 

δ. Η πνηόηεηα ηνπ δεκνθξαηηθνύ πνιηηεύκαηνο βξίζθεηαη ζε ακθίδξνκε ζρέζε κε ηελ 

πνηόηεηα ηεο θξηηηθήο πνπ αζθείηαη ζηνπο θόιπνπο ηνπ. 

ε. Σύκθσλα κε ην ζπγγξαθέα ε αλάπηπμε δηαιόγνπ πςεινύ επηπέδνπ ζηελ πνιηηηθή 

δσή δελ ζπληζηά ζηνηρείν ιατθηζκνύ. 

Μονάδερ 10 

 

Β2. α. Τν θείκελν πνπ ζαο δόζεθε αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ απνδεηθηηθώλ 

δνθηκίσλ. Να απνδώζεηε ηξία ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκέλνπ πνπ δηθαηνινγνύλ απηή 

ηελ έληαμε. 

Μονάδερ 3 

 

β. Με πνηνλ ηξόπν αλαπηύζζεηαη ε πξώηε παξάγξαθνο ηνπ θεηκέλνπ; Να 

αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Μονάδερ 3 
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Β3. α. Να αλαγλσξίζεηε ην είδνο ηεο ζύληαμεο (ελεξγεηηθή – παζεηηθή) θαη λα ηελ 

κεηαηξέςεηε ζηελ αληίζεηή ηεο ζηα αθόινπζα απνζπάζκαηα: 

- Ο Σσθξάηεο, παξνκνηάδεη ηελ Αζελατθή πνιηηεία κε κεγαιόζσκν αιιά λσζξό 

άινγν. 

- Η θξηηηθή ππνδεηθλύεη θαη αλαδεηθλύεη ηνπο αλζξώπνπο απηνύο. 

Μονάδερ 4 

 

β. Πνηα λνεκαηηθή ζρέζε εθθξάδνπλ νη παξαθάησ δηαξζξσηηθέο ιέμεηο; 

αλλά (1ε παξάγξαθνο)  

αθού (3ε παξάγξαθνο)  

μάλιζηα (4ε παξάγξαθνο) 

Μονάδερ 3 

 

Β4. Να κεηαηξέςεηε ηελ παξαηαθηηθή ζύλδεζε ζε ζύλδεζε θαζ’ ππόηαμε: 

- ε Δεκνθξαηία ιεηηνπξγεί σο άζθεζε αξεηήο θαη ε πνιηηηθή κεηαηξέπεηαη ζε κηα 

εζηθή δηαδηθαζία. 

Μονάδερ 2 

 

Β5. α. Να γξάςεηε ηα αληώλπκα ησλ παξαθάησ ππνγξακκηζκέλσλ ιέμεσλ ηνπ 

θεηκέλνπ: λα εθηξαπεί, απαξαίηεηα, αλαληίξξεηε, εζηθνπνίεζεο, παξξεζία. 

Μονάδερ 5 

 

β. Να μαλαγξάςεηε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ, αληηθαζηζηώληαο ηηο 

ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο κε άιιεο ζπλώλπκεο, ρσξίο λα αιιάδεη ην λόεκα: 

- …ν Σσθξάηεο, κε ην ιεπηόηαην πλεύκα πνπ ηνλ διέκπινε 
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- Η θξηηηθή δελ απνηειεί ζηείπα άξλεζε… 

- …(ε θξηηηθή) εξακηινώνεηαι πξνο ηα αλώηεξα θιηκάθηα ηνπ πνιηηεηαθνύ 

ζπζηήκαηνο. 

- …ηελ πποάζπιζη ησλ δεκνθξαηηθώλ ζεζκώλ. 

- νη πνιηηηθνί εκθαλίδνληαη θαη ελεξγνύλ σο παηδαγσγνί θαη όρη σο δημαγωγοί… 

 

Μονάδερ 5 

  

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΤ 

 

Σε κηα αλνηρηή επηζηνιή (500-600 ιέμεσλ) πνπ πξόθεηηαη λα δεκνζηεπηεί ζε 

εθεκεξίδα ηεο πεξηνρήο ζαο 

α) λα θαηαδείμεηε ηελ αμία ηνπ δηαιόγνπ ζηηο κέξεο καο 

β) λα πξνζδηνξίζεηε ηνπο παξάγνληεο πνπ θαηά ηε γλώκε ζαο παξεκπνδίδνπλ ηε 

δηεμαγσγή επνηθνδνκεηηθνύ δηαιόγνπ. 

Μονάδερ 40 

 

 

 

 
ΟΔΗΓΙΕ (για τουσ εξεταηομζνουσ) 

1. Στο εξϊφυλλο να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία 
μακθτι. Στθν αρχι των απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα). Να μθν 
αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μθ γράψετε πουκενά ςτισ απαντιςεισ το όνομά ςασ.  
2. Να γράψετε το Ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Συχόν 
ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να 
παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
3. Να απαντιςετε ςτο τετράδιό ςασ ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δε ςβινει.  
4. Κάκε απάντθςθ τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
5. Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ(3) ϊρεσ. 
6. Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ 13.00’.  

ΑΠΑΓΟΡΕΤΟΝΣΑΙ ΣΑ ΚΙΝΗΣΑ 


