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ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΟ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ:
ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ
Α1) ην θείκελν εμεηάδεηαη ε αλαγθαηόηεηα ησλ ηδαληθώλ ηεο δεκνθξαηίαο γηα ηε δηακόξθσζε
ελεξγώλ πνιηηώλ. Αξρηθά, αλαθέξεηαη ην ηδαληθό ηεο αλνρήο ζε έλαλ θόζκν, ζηνλ νπνίν ε εηξήλε
δηαθπβεύεηαη ιόγσ ηνπ θαλαηηζκνύ ησλ αλζξώπσλ. Δπηπιένλ, αλαγθαίν θξίλεηαη ην ηδαληθό ηεο κε
βίαο, εθόζνλ, κόλνλ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο δεκνθξαηίαο, νη θαλόλεο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο
απνζθνπνύλ ζηελ επίιπζε ησλ αληηπαξαζέζεσλ ρσξίο ηελ άζθεζε βίαο. Δμάιινπ, ην ηδαληθό ηεο
ζηαδηαθήο αλαλέσζεο ηεο θνηλσλίαο επηηξέπεη ηελ εθδήισζε εηξεληθώλ επαλαζηάζεσλ γηα ηελ
θαηάθηεζε ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ. Ωο ηειεπηαίν, παξαηίζεηαη ην ηδαληθό ηεο αδειθόηεηαο,
ζύκθσλα κε ην νπνίν, ζπκπεξαίλεηαη όηη όινη νη άλζξσπνη ελώλνληαη ζε έλα θνηλό πεπξσκέλν, πνπ
πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ, ώζηε λα ελεξγήζνπλ κε ζπλέπεηα θαη ινγηθή.
Β1) α. ΩΣΟ

β. ΛΑΘΟ γ. ΩΣΟ

δ. ΩΣΟ

ε. ΛΑΘΟ

Β2) α. 3ε §: «Πνηέ κνπ δελ μερλώ… αηκαηνρπζίεο»
5ε §: «Σέινο, ην ηδαληθό ηεο αδειθόηεηαο… σο «απέξαλην ζθαγείν». »
β. ηελ πξώηε πεξίπησζε ε επίθιεζε ζηελ απζεληία ιεηηνπξγεί σο ηξόπνο ελίζρπζεο ηεο
αμηνπηζηίαο ηνπ «ήζνπο» ηνπ πνκπνύ. Δλώ:
ηε δεύηεξε πεξίπησζε ε επίθιεζε ζηελ απζεληία, απνζθνπεί ζηελ ελδπλάκσζε ηεο αμηνπηζηίαο,
εγθπξόηεηαο θαη πεηζηηθόηεηαο ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ δνθηκηνγξάθνπ αλαθνξηθά κε ηελ αμία ηνπ
ηδαληθνύ ηεο αδειθόηεηαο σο πξνϋπόζεζε αλάδεημεο ηνπ ήζνπο ηεο δεκνθξαηίαο.
Β3) α. 1. «… δελ μερλώ ηη διδαζκαλία / παπαίνεζη / πποηποπή ηνπ Καξι Πόπεξ…»
2. «… γίλνληαη αληηθείκελα κοποϊδίαρ / ζαπκαζμού …»
3. «… εηζήγαγαλ ζηελ Ιζηνξία ηνπο ηξόπνπο ζςνύπαπξηρ…»
4. «… απηόο πνπ καο ανηιμάσεηαι / ανηιζηπαηεύεηαι…»
Β3) β. 1. Η ιεηηνπξγία ηεο γιώζζαο είλαη : ζπλππνδεισηηθή / πνηεηηθή / βησκαηηθή / ζπγθηλεζηαθή
/ ινγνηερληθή / κεηαθνξηθή .
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 Απόδνζε ζεκαζίαο : σο έλα «αραλέο πεδίν αλειέεηεο αηκαηνρπζίαο θαη θηελσδίαο» ή «έλα
πεδίν αηέξκνλεο βίαο» .
2. Η ιεηηνπξγία ηεο γιώζζαο είλαη : ζπλππνδεισηηθή / πνηεηηθή / βησκαηηθή / ζπγθηλεζηαθή
/ ινγνηερληθή / κεηαθνξηθή
 Απόδνζε ζεκαζίαο: [πνπ «δείρλεη ην δξόκν καο»] ή [πνπ «καο θαζνδεγεί»]
Β4) α. 1. ύνθεηη δομή πποηάζεων με ςποηακηική: Δλδεηθηηθά ρσξία :
1ε § «Υξεηάδεηαη… απνγνεηεύνληαη»
3ε § «Μόλνλ εθεί… ηε ζέζε καο»
2. Πποθοπικόηηηα ζηο ύθορ: Δλδεηθηηθά ρσξία :
1 § «Θέιεηε λα δνθηκάζνπκε λα ηηο απαξηζκήζνπκε;»
5ε § «Μπνξνύκε λα ηνλ δηαςεύζνπκε;»
ε

Β4) β. Ο ξόινο ηεο παξέλζεζεο: Δπεμήγεζε θαη αθξηβήο απόδνζε ηνπ όξνπ ζηα γαιιηθά
γ. Δίδνο ύληαμεο: Δλεξγεηηθή, Μεηαηποπή από Δλεξγεηηθή => Παζεηηθή
«Η δηακόξθσζε θαη ε εμάπισζε εηξεληθώλ επαλαζηάζεσλ επηηξέπνληαη κόλν από ηε δεκνθξαηία»
Γ1) Σν επηθνηλσληαθό πιαίζην ηεο έθζεζεο, ΑΡΘΡΟ :
ΣΗΣΛΟ: Σο ΥΟΛΔΗΟ «ΦΤΣΩΡΗΟ» ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΟΤ ΖΘΟΤ
Ππόλογορ: Καζεκεξηλά, γηλόκαζηε όινη κάξηπξεο θαηλνκέλσλ πνπ επηβεβαηώλνπλ ηελ
επηθαηηθή ιεηηνπξγία ηεο Γεκνθξαηίαο. Γη’ απηό, θξίλεηαη ζθόπηκν ν πνιίηεο λα βηώζεη
έκπξαθηα ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ ην δεκνθξαηηθό ήζνο. Σν ζρνιείν απνηειεί βαζηθό αξσγό
ζηελ πξνζπάζεηα απηή.
Α΄ Εηηούμενο: ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΜΔ ΣΙ ΟΠΟΙΔ Ο ΠΟΛΙΣΗ ΤΛΟΠΟΙΔΊ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ:
 πκκεηνρή ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία.
 θαηξηθή πιεξνθόξεζε από ηα ΜΜΔ
 εβαζκόο ησλ λόκσλ / πλέπεηα ζηηο ππνρξεώζεηο απέλαληη ζην θξάηνο.
 πκκεηνρή ζε νξγαλώζεηο θνηλσληθήο σθέιεηαο / εζεινληηζκνύ.
 Φηιεηξεληθή αληίδξαζε ζε πνιηηηθά ζέκαηα πνπ ζίγνπλ ην δεκνθξαηηθό πνιίηεπκα.
 Πξνάζπηζε ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ.
 Τηνζέηεζε ηνπ δηαιόγνπ σο κόλνπ ηξόπνπ επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο.
 Καηαδίθε βίαησλ εθδειώζεσλ.
 Αέλανο αγώλαο θαη επαγξύπλεζε γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνθξαηηθνύ
πνιηηεύκαηνο.
 Αληίδξαζε ζε θαηλόκελα θαηάρξεζεο εμνπζίαο πνπ ππνλνκεύνπλ ηνλ ξόιν ηεο
Γεκνθξαηίαο.
 Έιεγρνο ησλ θνξέσλ ελίζρπζεο εμνπζίαο.
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Μεηάβαζη: Η Γεκνθξαηία δελ είλαη κόλν πνιηηηθό ζύζηεκα αιιά θαη ηξόπνο δσήο. Σν ζύγρξνλν
ζρνιείν σο βαζηθόο θνξέαο αγσγήο επηβάιιεηαη λα δηαπιάζεη ελεξγνύο πνιίηεο κε δεκνθξαηηθό
ήζνο.
Β΄ Εηηούμενο: ΜΔ ΠΟΙΔ ΓΡΑΔΙ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΤΜΒΑΛΛΔΙ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ ΣΗ
ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΔΝΔΡΓΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΜΔ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΗΘΟ:
 Δλίζρπζε ησλ πνιηηηθώλ δηαδηθαζηώλ ηνπ ζρνιείνπ κε θπξηόηεξν ηελ νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία
ηνπ ζεζκνύ ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ.
 Αγαζηή ζπλεξγαζία κε αλζξσπηζηηθέο νξγαλώζεηο κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηνπ εζεινληηθνύ
πλεύκαηνο.
 Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία κε νπηηθναθνπζηηθά κέζα ζην πιαίζην ελίζρπζεο ηνπ καζήκαηνο
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.
 Γηνξγάλσζε επηζθέςεσλ ζε θέληξα ππνδνρήο πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ κε ζθνπό ηε
δεκηνπξγία ελόο αλζξσπνθεληξηθνύ θαη δεκνθξαηηθνύ ζρνιείνπ πνπ ζα παιέςεη γηα ηελ
άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ θαη γηα ηε ζσξάθηζε ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηε θαζηζηηθή βία,
ηε βαξβαξόηεηα θαη ην ξαηζηζκό.
 Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο καζεηώλ κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηεο
δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο.
 Γηεμαγσγή ξεηνξηθώλ αγώλσλ κε ζθνπό ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο σο
πξνζάιακν ελεξγνύο κειινληηθήο πνιηηηθήο δξάζεο.
 πκκεηνρή ζηε Βνπιή ησλ Δθήβσλ ζηνρνζεηώληαο ηε βησκαηηθή πνιηηηθή ηνπο δξάζε.
 Γηνξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ζε θαιιηηερληθνύο δηαγσληζκνύο πξνσζώληαο ην αγαζό ησλ
Σερλώλ σο αληίδνην ζηελ εμππεξέηεζε ηδηνηειώλ ζπκθεξόλησλ θάζε επηηήδεηαο εμνπζίαο.
 Σαθηέο Ηκεξίδεο κε βαζηθνύο νκηιεηέο πλεπκαηηθνύο αλζξώπνπο πνπ ζα εκθπζνύλ
δεκνθξαηηθέο αξρέο θαη εζηθέο αμίεο ζηνπο καζεηέο – κειινληηθνύο πνιίηεο.
Δπίλογορ: Δπηβεβαηώλεηαη, ινηπόλ, όηη ην ζρνιείν σο ππξήλαο ζθπξειάηεζεο δεκνθξαηηθήο
ζπλείδεζεο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ άκεζε ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηώλ ζπλαπαξηίδνπλ ηνπο
ζεζκνθύιαθεο ηνπ ηδαληθνύ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ αλζξσπηζκνύ.

σολιαζμόρ Θεμάηων
Σα ζέκαηα ήηαλ βαηά θαη εμέηαδαλ ηθαλνπνηεηηθό εύξνο ηεο ζεσξίαο. Οη αζθήζεηο απαηηνύζαλ
πξνζεθηηθή αλάγλσζε ησλ εθθσλήζεσλ, αθξίβεηα θαη ζπλέπεηα ζηελ απόδνζε ησλ ιεπηνκεξεηώλ,
ζηεξηδόκελσλ ζε θεηκεληθέο αλαθνξέο. Σα δεηνύκελα απαηηνύζαλ παξάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ
επηρεηξεκάησλ κε πξαθηηθό αληίθξηζκα θαη πξνζαλαηνιηζκό. ην ζύλνιό ηνπο, ηα ζέκαηα
απαηηνύζαλ θαιά δηαβαζκέλνπο θαη πξνεηνηκαζκέλνπο καζεηέο κε θξηηηθή ηθαλόηεηα θαη
δπλαηόηεηα ζθαηξηθήο αλάπηπμεο θαη ηεθκεξίσζεο.
ςγγπαθική Ομάδα Φιλολόγων ΡΟΜΒΟΤ
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