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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
H Δημοκρατία σε διαβούλευση;
Α. Το κείμενο αναφέρεται στην δημοκρατία. (Θέμα του κειμένου) Αρχικά,
εκφράζεται προβληματισμός για την δυνατότητα της πλειοψηφίας να καταργεί
δημοκρατικά δικαιώματα. (1η) Στην συνέχεια, τονίζεται η υπερπλειοψηφία ως μέσο
προάσπισης της δημοκρατίας.(2η) Επίσης, επισημαίνεται ότι η δημοκρατίας είναι
πολιτική ισότητα των ανθρώπων ανεξαρτήτως ιδιαίτερων χαρακτηριστικών λόγω της
διάκρισης μεταξύ πολιτειακής και πολιτισμικής συνύπαρξης. Αυτή η διάκριση
γίνεται, διότι δεν υπάρχει κάτι πολιτισμικά ατόφιο και διότι το έθνος- κράτος δεν
προέκυψε από μία μόνο ομάδα πληθυσμού (3η) Ακόμα, σημειώνεται η δυνατότητα
του ανθρώπου για ελεύθερη επιλογή του κοινωνικού του περιβάλλοντος.(4η) Τέλος,
υπογραμμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παράγοντας συνύπαρξης πολιτικώς
ισοδύναμων λαών.(5η)
Β.1. : α. Σ/ β. Σ/ γ. Λ/ δ. Σ/ ε. Λ
2. α) Τρόπος πειθούς: Επίκληση στην αυθεντία. ( « Όπως το έχει θέσει ο κορυφαίος
Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας Pόμπερτ Nταλ, η Δημοκρατία …. όχι πολιτισμικής
συνύπαρξης.» )
(…η γλώσσα δεν υπήρξε η απαραίτητη προϋπόθεση ενός έθνους-κράτους, αν μάλιστα
σκεφθούμε, όπως γράφει ο Tσβετάν Tοντόροφ, ότι σήμερα ομιλούνται περίπου 6.000
γλώσσες αλλά υπάρχουν λιγότερα από 220 «έθνη» -κράτη»)
β) Η παράγραφος αναπτύσσεται με σύγκριση-αντίθεση. ( «H πολιτισμική μας
ταυτότητα είναι θέμα σύνθετο …. Aντίθετα, η πολιτική μας ταυτότητα, η …. διαφορές.»)
3. α) η λεγόμενη «υπερπλειοψηφία»: Εντός των εισαγωγικών τίθεται ειδική ορολογία.
β) από τους εκατοντάδες δούλους που είχε στην «ιδιοκτησία» του: Με τη χρήση των
εισαγωγικών εκφράζεται ειρωνεία.
4. που ζούμε : Δευτερεύουσα αναφορική πρόταση. Είναι ονοματική, διότι εισάγεται
με την αναφορική αντωνυμία που και , για τον ίδιο λόγο, είναι επιθετική. Επίσης, δεν
τίθεται πριν από αυτήν κόμμα, διότι είναι προσδιοριστική, δηλαδή αποτελεί
απαραίτητο συμπλήρωμα του όρου που προσδιορίζει. (η ευρωπαϊκή ενοποίηση)
5. α) δύναται: μπορεί/ οντότητα: ύπαρξη/ να περάσει: να μεταβεί/ τροποποίηση:
αλλαγή/ αμβλύνοντας: μειώνοντας
β) πλειοψηφίας : μειοψηφίας/ αντίθετο: σύμφωνο/ απελευθέρωσε: υποδούλωσε/
ένταξη: ενσωμάτωση, εισχώρηση / δευτερευόντως: πρωτευόντως, πρωτίστως
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Γ.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Αξιότιμοι σύνεδροι της Βουλής των Εφήβων,
(1)Αποτελεί γεγονός πέρα από κάθε αμφισβήτηση η διαπίστωση ότι η πολιτική ζωή
πολλών κρατών ταλαιπωρείται από πολλά αρνητικά φαινόμενα. Σημαντική θέση
ανάμεσα στα φαινόμενα αυτά κατέχει ο λαϊκισμός. Ως μέλος της Βουλής των
εφήβων, αισθάνομαι την ανάγκη να αναφερθώ, αρχικά, στα αίτια, τα οποία τον
εκτρέφουν.
ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ, Α΄ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: (1) Η υπέρμετρη επιθυμία διάφορων πολιτικών
προσώπων για να θεμελιωθούν στην εξουσία . με αθέμιτα μέσα. Ένα από αυτά είναι
και ο αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης από κοινωνικά προβλήματα.
(2) Η ελλιπής παιδεία. Οι άνθρωποι νεαρής ηλικίας μορφώνονται και δεν
καλλιεργούν την ορθή κριτική ικανότητα, η οποία είναι απαραίτητη ώστε να
γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του λαϊκισμού και τις αρνητικές συνέπειες που
προκαλεί.
(3) Ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού επιθυμεί να κολακεύεται από τα δημόσια
πρόσωπα. Έτσι, ορισμένα πολιτικά πρόσωπα σκόπιμα επιβραβεύουν τις ενέργειες
πολλών πολιτών ακόμα και αν αυτές δεν συμβάλλουν στην πρόοδο της κοινωνίας.
(4) Επιπροσθέτως, πρόσωπα που παρουσιάζονται ως αξιόλογα, με την βοήθεια και
των Μέσων Ενημέρωσης, εξασφαλίζουν την εμπιστοσύνη πολλών πολιτών, διότι τα
αυτά επηρεάζουν έντονα την ανθρώπινη σκέψη.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ: Παρόλα αυτά ,αξιότιμοι σύνεδροι, υπάρχει μεγάλη
σημασία στην υγιή πολιτικοποίηση των νέων και την εποικοδομητική τους
συμμετοχή στα κοινά.
ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ, Β΄ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ (1) Οι απόψεις των νέων βασίζονται στις αξίες
του δημοκρατικού πολιτεύματος. Μία από τις αξίες αυτές είναι ότι εκφράζονται όλες
οι πολιτικές απόψεις, και κρίνονται με αντικειμενικότητα.
(2) Προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο. Η διασφάλιση των
ανθρώπινων δικαιωμάτων παρέχει την δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να ζουν
ελεύθερα και να αποδεικνύουν την αξία τους.
(3) Επίσης, χαρακτηριστικό των νέων είναι η επιθυμία για επαφής μεταξύ των λαών
που επιφέρει πολιτιστικές ανταλλαγές. Οι άνθρωποι έρχονται σε γνωριμία με τα
γόνιμα χαρακτηριστικά . Έτσι, διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες.
(4) Το δημοκρατικό πολίτευμα παρέχει σε όλους τους ανθρώπους, την δυνατότητα να
δράσουν επαγγελματικά. Έτσι, οι πραγματικά αξιόλογοι επαγγελματίες,
αναβαθμίζουν το οικονομικό τους επίπεδο. Ακόμα, καταμερίζεται ισομερώς ο
πλούτος.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Κλείνοντας ,αξιότιμοι σύνεδροι, θα ήθελα να αναφέρω ξανά ότι ο
λαϊκισμός οφείλεται σε ποικίλα αίτια. Καθίσταται, επομένως αναγκαία η ενεργή και
υγιής συμμετοχή όλων, κυρίως εμάς των νέων, στα κοινά με σκοπό τη διασφάλιση
του δημοκρατικού πολιτεύματος, διότι έτσι θα επέλθει κοινωνική πρόοδος.
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ

