
Ï
Ì
ÉË
Ï
Ó
 
Ö
Ñ
Ï
Í
Ô
ÉÓ
Ô
Ç
Ñ
ÉÙ
Í

Í
Å
Ï

 1 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
B' ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΕ 
13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄  
1. α. Σ 
 β. Λ 
 γ. Σ 
 δ. Λ 
 ε. Λ 
2. α. Οι άνθρωποι απεµπολούν την αξιοπρέπειά τους. 
 β. Οι πολίτες αποδίδουν κυρίαρχο ρόλο στην αστυνόµευση. 
 γ.  Η παιδεία, η ουσιαστική µόρφωση, απουσιάζει. 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ 
 

1.α. απατηλές: κίβδηλες 
 κλονίσει: ταράξει 
 προσηλώνεται: συγκεντρώνεται 
 συµπληρωθεί: ολοκληρωθεί 
 αθυµία: στεναχώρια 
 

1.β. απόληξη: έναρξη 
 ξεκάθαρες: ασαφείς 
 άξιος: ανάξιος 
 κάµψη: ακµή 
 αµεριµνησία: φροντίδα 
 

2α. Η συλλογιστική πορεία του συγγραφέα είναι επαγωγική, καθώς στην 
πρώτη παράγραφο παρουσιάζει τη θέση του – συµπέρασµα και στη συνέχεια 
προσκοµίζει το αποδεικτικό του υλικό (προκείµενες). Η θέση του, που 
διατυπώνεται µε τη µορφή ρητορικού ερωτήµατος (είναι οι πολίτες ώριµοι για τη 
∆ηµοκρατία;) είναι µια γενική διαπίστωση, ενώ οι προκείµενες που 
ακολουθούν είναι ειδικές περιπτώσεις που καταλήγουν στο συµπέρασµα πως 
οι πολίτες, σε πολλές περιπτώσεις είναι ανώριµοι να απολαύσουν αλλά και να 
συµµετέχουν ενεργά στη ∆ηµοκρατία. Πρέπει να επισηµάνουµε ότι ο 
συλλογισµός είναι αντεστραµµένος, δηλαδή προηγείται το γενικό συµπέρασµα 
και ακολουθούν οι ειδικές προκείµενες, ωστόσο, επειδή µας ενδιαφέρει η 
πορεία µε την οποία προχωρά ο νους και όχι η σειρά µε την οποία έχει γραφεί ο 
συλλογισµός, γι' αυτό το λόγο τον χαρακτηρίζουµε επαγωγικό. 
 
2.β. 
 

1. Τα αίτια για την παρακµή της ∆ηµοκρατίας είναι ιστορικά αλλά και 
ατοµικά. 

2. Η κοινωνική αγωγή προϋπόθεση της ∆ηµοκρατίας. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄ 
 
1.  
Ο λογοτέχνης Άγγελος Τερζάκης στο κείµενο του αναφέρεται στη σχέση των 
πολιτών µε τη ∆ηµοκρατία. Αρχικά, δηλώνει ότι ο λαός σε διάφορες περιόδους 
οφείλει να αποδεικνύει τη δηµοκρατική του ωριµότητα. Η δηµοκρατία 
προαπαιτεί εσωτερική πειθαρχία και αφοσίωση σε υψηλές ιδέες από τους 
πολίτες. Ωστόσο, σε κάθε κρίση της είναι σωστό να αναρωτιέται ο πολίτης 
µήπως ο ίδιος δεν είναι άξιος ακόµη του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.  Ο 
δοκιµιογράφος απογοητεύεται όταν διαπιστώνει την ευκολία µε την οποία 
απορρίπτουν κάποιοι το δηµοκρατικό πλαίσιο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 
Στην πραγµατικότητα, κανείς δεν επιθυµεί την ολιγαρχία. Καταλήγει, 
υποστηρίζοντας ότι, για να κριθεί ένας λαός άξιος της ∆ηµοκρατίας, θα πρέπει 
να ελέγχεται κυρίως στην ιδιότητα του αλληλοσεβασµού και την κοινωνική του 
παιδεία. 
2.  
Επικοινωνιακό πλαίσιο:  άρθρο. 
Ύφος:    επίσηµο 
Ρηµατικά πρόσωπα:  α΄ πληθυντικό, γ΄ ενικό – πληθυντικό. 
Τίτλος:    “Το µεγαλείο της ∆ηµοκρατίας” 
Πρόλογος: Αφορµή ένα επίκαιρο γεγονός, όπως, για παράδειγµα, η κύρωση 
από το ελληνικό κοινοβούλιο της Συνθήκης της Λισσαβόνας. 
 
Α΄ Ερώτηµα: Η προσφορά της ∆ηµοκρατίας στο άτοµο και την κοινωνία. 
� Πολιτικός – κοινωνικός τοµέας: διασφάλιση πολιτικών δικαιωµάτων, 

κατοχύρωση ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ελευθεριών, εξάλειψη 
κοινωνικών ανισοτήτων, κοινωνική συνοχή και ευηµερία. 

� Στον οικονοµικό τοµέα: ελεύθερη οικονοµική δραστηριότητα, 
ενεργοποίηση ιδιωτικής πρωτοβουλίας, οικονοµική άνθηση. 

� Στον πνευµατικό και πολιτιστικό τοµέα: ελευθερία σκέψης – έκφρασης, 
ανταλλαγή απόψεων, πνευµατική πρόοδος, ελεύθερη διακίνηση 
πολιτιστικών µηνυµάτων, πολιτιστική άνθηση. 

 
Β΄ Ερώτηµα: Πώς µπορούµε να διαµορφώσουµε πολίτες µε δηµοκρατική 
συνείδηση; 
� ∆ηµοκρατική παιδεία: ορθή πολιτικοποίηση, ανθρωπιστική εκπαίδευση, 

αναβάθµιση του θεσµού των µαθητικών κοινοτήτων. 
� Έλεγχος από τα Μ.Μ.Ε. των κοµµάτων και του Κοινοβουλίου, ανάδειξη 

προβληµάτων, δυσλειτουργιών και παρατυπιών. Πληροφόρηση του 
λαού και καθοδήγηση. 

� Οι πνευµατικοί άνθρωποι οφείλουν να καθοδηγούν το λαό, να τον 
µορφώνουν και να τον αφυπνίζουν. 

 
Επίλογος:  Ευχή για εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας και κάλεσµα στους πολίτες 
να αναλάβουν ενεργότερο ρόλο, καθώς η ∆ηµοκρατία στηρίζεται αποκλειστικά 
σε αυτούς. 


