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ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΣΤΑ ΘΔΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ: 

 

 

Α1. 25 Μονάδες 

 

    Θέκα ηνπ δνθηκίνπ είλαη ηα δεκνθξαηηθά ηδεώδε. Δθαιηήξην γηα ηε 

δηεξεύλεζε ηνπο απνηειεί γηα ην ζπγγξαθέα ε ακθηβνιία ησλ λέσλ γηα ην 

θαηά πνζό ε θαλνληζηηθά ζεσξεκέλε δεκνθξαηία επηηξέπεη ηελ 

απηελέξγεηα ησλ πνιηηώλ. Πξώην ηδαληθό ζεσξεί απηό ηεο 

πλεπκαηηθόηεηαο, ην νπνίν έξρεηαη λα άξεη ην ζξεζθεπηηθό θαλαηηζκό. 

Σηε ζπλέρεηα, επηθαινύκελνο ηνλ Πόπεξ, ηνλίδεη όηη ε δεκνθξαηία 

έξρεηαη λα επηιύζεη εηξεληθά ηηο όπνηεο πνιηηηθέο ή θνηλσληθέο δηαθνξέο. 

Σε έλα δεκνθξαηηθό πιαίζην αλαλεώλεηαη ε θνηλσλία σο πξνο ηηο 

αληηιήςεηο,  ηνπο ζεζκνύο θαη ηνλ ηξόπν δσήο. Τέινο, αλαζθεπάδνληαο 

ηε ζέζε ηνπ Χέγθει πεξί αηκαηνβακκέλεο ηζηνξίαο, ζεσξεί όηη ε 

δεκνθξαηία βησκέλε κέζα από ηελ ζεκειίσζή ηεο ζε εζηθέο αξρέο, ζα 

νδεγνύζε ζηε ζπλαδέιθσζε ησλ ιαώλ.  Κιείλεη ηνλίδνληαο όηη απηή 

πξνθύπηεη κέζα από ηε ζπλαίζζεζε θνηλήο κνίξαο θαη πνξείαο. 

 

 

Β1. 10 Μονάδες 

α) Σσζηό 

β) Λάζνο 

γ) Σσζηό 

δ) Σσζηό 

ε) Λάζνο 

 

 

Β2.   

α)  2 Μονάδες 

 

-Καξι Πόπεξ, Φηιόζνθνο ηνπ 20
νπ

 αη.: 3ε παξάγξαθνο  

 

-Γ. Β. Φ Χέγθει, Φηιόζνθνο ηνπ 19
νπ

 αη.:  5ε παξάγξαθνο 
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β) 4 Μονάδες 

Σηελ πξώηε πεξίπησζε, ζύκθσλα κε ηα δηδάγκαηα ηνπ Κάξι Πόπεξ, ν 

ζπγγξαθέαο εληζρύεη ηελ άπνςε γηα  «ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ ηδαληθνύ 

ηεο κε βίαο» («λα μεθνξησζνύλ ηνπο θπβεξλώληεο ρσξίο αηκαηνρπζίεο»). 

 

Σηε δεύηεξε πεξίπησζε, ε άπνςε ηνπ Χέγθει όηη ε ηζηνξία είλαη «έλα 

απέξαλην ζθαγείν», πξνθαιεί πξνβιεκαηηζκό γηα απηό πνπ κέρξη 

ζήκεξα δελ έρεη δηαςεπζζεί από ηελ πξαγκαηηθόηεηα («κπνξνύκε λα ηνλ 

δηαςεύζνπκε;») θαη πξνζπαζεί λα αλαζθεπάζεη απηήλ ηελ αξρηθή ζέζε 

πξνθαιώληαο/ πξνηξέπνληαο ηελ αλζξσπόηεηα λα πηνζεηήζεη ηηο 

δεκνθξαηηθέο αξρέο. 

 

 

Β3. 

α. 4 Μονάδες 

 

1. «… δελ μερλώ ηε δηδαρή ηνπ Καξι Πόπεξ…» 

δηδάγκαηα, δηδαζθαιία 

 

2. «…γίλνληαη αληηθείκελα ριεπαζκνύ…» 

Λνηδνξίαο, απνδνθηκαζίαο 

 

3. «… εηζήγαγαλ ζηελ ηζηνξία ηξόπνπο ζπκβίσζεο…» 

ζπλύπαξμεο 

 

4. «… απηόο πνπ καο αληηπνιηηεύεηαη…» 

Διέγρεη (πνιηηηθή ζεκαζία), ελαληηώλεηαη 

 

 

 

β. 6 Μονάδες 

 

1. «… ν Χέγθει ραξαθηήξηζε ηελ Ιζηνξία σο «απέξαλην ζθαγείν»…» 

(5ε παξάγξαθνο) 

 

Πνηεηηθή ιεηηνπξγία γιώζζαο, «ρώξνο ζπγθξνύζεσλ» 

 

2. «ε κηθξή θιόγα ηεο ινγηθήο πνπ θσηίδεη ηελ πνξεία καο. (6ε 

παξάγξαθνο) 

 

Πνηεηηθή ιεηηνπξγία γιώζζαο, «θαζνδεγεί /θαηεπζύλεη» 
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Β4.  

α. 4 Μονάδες 

 

1. ζύλζεηε δνκή πξνηάζεσλ πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε 

ππνηαθηηθνύ ιόγνπ,  

 

- 2ε παξάγξαθνο: «Αλ ζήκεξα… κε ηε βία» 

 

 

- 3ε παξάγξαθνο: «Μόλν εθεί… ζέζε καο» 

 

 

2. θάπνηα πξνθνξηθόηεηα ζην ύθνο πνπ δείρλεη δηάζεζε ηνπ 

δνθηκηνγξάθνπ λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ αλαγλώζηε. 

 

- 1ε παξάγξαθνο: «Θέιεηε λα δνθηκάζνπκε λα ηηο απαξηζκήζνπκε;» 

(ξεηνξηθό εξώηεκα/ α΄ πιεζπληηθό ) 

 

- 2ε παξάγξαθνο: «Τα έρνπκε θαζεκεξηλά κπξνζηά ζηα κάηηα καο.» 

(κεηαθνξά/ α΄ πιεζπληηθό) 

 

 

β. 2 Μονάδες 

 

Η παξέλζεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπκπιεξώζεη ηνλ ηζηνξηθό όξν. 

 

 

γ. 3 Μονάδες 

 

Η ζύληαμε είλαη ελεξγεηηθή. 

« Η δηακόξθσζε θαη ε εμάπισζε εηξεληθώλ επαλαζηάζεσλ επηηξέπεηαη 

κόλν από ηελ δεκνθξαηία.»  

 

 

Γ1.  40 Μονάδες 

 

Α) 

- Γλώζε δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ θαη ππεύζπλε άζθεζή ηνπο 

(εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη, ζπκκεηνρή ζε απεξγίεο θαη δηαδειώζεηο, 

δηεθδίθεζε δηθαησκάησλ θαη πξνζηαζία από θαηαζηξαηήγεζε ηνπο. 

 

- Κξηηηθή επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ, επαηζζεηνπνίεζε ζε εζληθά θαη 

παγθόζκηα πξνβιήκαηα, θηλεηνπνίεζε, ελεξγόο ζπκκεηνρή.  

 

- Σπκκέηνρε ζε ζπιιόγνπο, ζσκαηεία, θηλήκαηα. 
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- Μέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο: 

 Διεύζεξε έθθξαζε άπνςεο, παξξεζία. 

 Άζθεζε θξηηηθήο ζε εμνπζία. 

 

- Δζεινληηζκόο: 

 Αηκνδνζία/ δσξεά νξγάλσλ/ θνηλσληθά ηαηξεία, 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή βνήζεηα. 

 Πεξηβαιινληηθόο εζεινληηζκόο. 

 Κνηλσληθή πξνζθνξά (ηξνθή, ξνπρηζκόο) 

 Κνηλσληθό θξνληηζηήξην, ελίζρπζε αδύλακσλ θνηλσληθά νκάδσλ. 

 

Β) 

 

- Δζηζκόο ζε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο -> ζρνιηθέο εθινγέο 5κεισλ, 

15κειώλ / γλώζε δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ / παξάιιεια 

ελεκέξσζε από εθπαηδεπηηθνύο ηεο αλαγθαηόηεηαο ηεο ζπκκεηνρήο,  ηεο 

ζνβαξόηεηαο ησλ επηινγώλ, ηε ρξήζε νξζώλ θξηηεξίσλ επηινγήο /  

εμππεξέηεζε θνηλνύ θαινύ.  

 

Καζώο ην ζρνιείν ιεηηνπξγεί σο κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο νθείιεη λα 

δηακνξθώζεη ππεπζύλνπο καζεηέο πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνπο 

κειινληηθνύο πνιίηεο ηεο ρώξαο. 

 

- Οπζηαζηηθή αλζξσπηζηηθή παηδεία, καζεηνθεληξηθή, νκαδνζπλεξγαηηθή 

κέζνδνο, αλνκνηνγέλεηα νκάδσλ/ δηδαζθαιία καζεκάησλ ινγνηερλίαο θαη 

έθζεζεο, θηινζνθίαο πνπ πξνηξέπνπλ ζε δηάινγν (βαζηθό 

ραξαθηεξηζηηθό δεκνθξαηίαο, αληαιιαγή απόςεσλ (πνιπθσλία), 

δηαθσλία / αληηπαξάζεζε κε ζηόρν ηελ επηινγή ηεο θαιύηεξεο δπλαηήο 

ιύζεο, ζπιινγηθέο απνθάζεηο. 

 

Αλεθηηθόηεηα, ζεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζην ζπλάλζξσπν/ 

ζπκκαζεηή. 

 

- Δλεξγό ζπκκεηνρή ζε εζεινληηθέο δξάζεηο:  

• Πεξηβαιινληηθέο ελέξγεηεο (πρ αλαδάζσζε) 

• Δθδειώζεηο θηιαλζξσπηθνύ ραξαθηήξα 

 

- Αζιεηηθέο δηνξγαλώζεηο 

 δηάδνζε αμηώλ αζιεηηζκνύ,  επ αγσλίδεζζαη, επγελήο άκηιια, 

ζεβαζκόο ζε ζπκπαίθηε θαη αληίπαιν. 
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 Πξνώζεζε νκαδηθώλ αζιεκάησλ γηα δηακόξθσζε νκαδηθόηεηαο/ 

ζπιινγηθόηεηαο. 

 

-   Πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο:  

 Καιιηέξγεηα ήζνπο, επαηζζεηνπνίεζε, αλζξσπνθεληξηθόο 

ραξαθηήξαο, ζπλαηζζεκαηηθή εγγύηεηα κε ην δηαθνξεηηθό πνπ 

νδεγνύλ ζηελ ελεξγνπνίεζεο ζηνλ θνηλσληθό ζηίβν. 

 Γηαπνιηηηζκηθόο ραξαθηήξαο εθδειώζεσλ, ζπλεξγαζία κειώλ, 

γλσξηκία πνιηηηζκώλ, αξκνληθή ζπλύπαξμε. 

 

- Γεκηνπξγία ζρνιηθήο εθεκεξίδαο/ ηζηνινγίνπ 

 

 Δλδηαθέξνλ γηα ζέκαηα ζρνιηθήο θνηλόηεηαο  

 Δξεύλα, θξηηηθή επεμεξγαζία 

 Δπέθηαζε ζε ζέκαηα ηνπηθήο θνηλόηεηαο.  

 

 

 

* Οη απαληήζεηο γηα ηελ έθζεζε είλαη ελδεηθηηθέο. 

 


