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Α.  Κεντρική ιδέα: αναγκαιότητα δημοκρατίας και των αξιών της για μια αδελφοποιημένη 

ανθρωπότητα 

Επιμέρους ιδέες:  

-αφορμή ο προβληματισμός των νέων σχετικά με το σύνολο των κανόνων της δημοκρατίας 

που συνιστούν προϋπόθεση για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών 

- επισημαίνει  την αξία τεσσάρων ιδανικών της δημοκρατίας: της ανοχής ως αντιστάθμισμα 

του φανατισμού, της μη βίας για την ειρηνική επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων, της 

ανανέωσης της κοινωνίας με την πολυφωνία και της αδελφοσύνης.  

- συνειδητοποίηση της κοινής πορείας της ανθρωπότητας και ότι είναι απαραίτητη η 

μετουσίωση και η μεταφορά της δημοκρατίας ως στάση ζωής  

Β1. α. Σωστό 
       β. Λάθος 
       γ. Σωστό 
       δ. Σωστό 
       ε. Λάθος 
 
Β2. α. Καρλ Πόπερ 
            Χέγκελ 
       β. Ενίσχυση των επιχειρημάτων του συγγραφέα, προσδίδουν κύρος και αξιοπιστία στις 
απόψεις του και συμβάλλουν στην αφύπνιση της κοινής γνώμης: στην πρώτη περίπτωση 
:ισχυροποιεί τη θέση του με βάση τη φιλοσοφική του γνώση και στην δεύτερη περίπτωση 
ως βάση του συλλογισμού που ακολουθεί  
 
Β3. α. 1. «…δεν ξεχνώ τη διδασκαλία/συμβουλή/ κήρυγμα/ παραίνεση του Καρλ Πόπερ…» 
           2. « γίνονται αντικείμενα εμπαιγμού/ κοροϊδίας…» 
           3. «…εισήγαγαν στην ιστορία τρόπους συνύπαρξης…» 
           4. «…αυτός που μας αντιμάχεται/ εναντιώνεται/ αντιπαλεύει/ αντιπαρατίθεται/ 
εχθρεύεται…» 
 
      β. 1. ποιητική /συγκινησιακή : χώρος συγκρούσεων/ ανταγωνισμών και θανάτου/ 
εξόντωσης 
           2. ποιητική/ συγκινησιακή : μας καθοδηγεί σωστά/ μας δείχνει την αλήθεια 
 
Β4.   α. 1. Πρώτη παράγραφο «Χρειάζεται… απογοητεύονται» 
                 Δεύτερη παράγραφο «Αν σήμερα απειλείται … με τη βία» 
                 Τρίτη παράγραφο « Οι τυπικοί κανόνες… χωρίς τη χρήση βίας» 
                 Τέταρτη παράγραφο «Μόνο η δημοκρατία … εποχής μας» 
         
             2. – χρήση ερωτημάτων στην πρώτη παράγραφο 
                 - εναλλαγή ρηματικών προσώπων π.χ. στην 3η παράγραφο 
                 - πλήθος επεξηγήσεων και παραδειγμάτων  
     
      β. επεξήγηση του συγγραφέα, απόδοση στα γαλλικά του όρου «αδελφότητα», αρχική 
ορολογία 



   
      γ. Είναι ενεργητική  
          Μετατροπή σε παθητική: «…Η διαμόρφωση και η εξάπλωση ειρηνικών επαναστάσεων 
επιτρέπεται μόνο από τη δημοκρατία» 
 
 
Γ . Άρθρο: Τίτλος 
    
α’ ζητούμενο: 
 -εθελοντική συμμετοχή  σε οργανώσεις που αφορούν κοινωνικοπολιτικά θέματα 
- σεβασμός και ανοχή στη διαφορετικότητα και στις απόψεις των άλλων 
- να ασκούν το καθήκον-δικαίωμα της ψηφοφορίας 
- δράση για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων 
- ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου 

 
 
β’ ζητούμενο:  
-εφαρμογή των δημοκρατικών διαδικασιών εντός του χώρου του σχολείου με εκλογές και 
συμμετοχή των μαθητών στην επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν 
-ο εκπαιδευτικός να διδάσκει με δημοκρατικό τρόπο δίνοντας έμφαση στον διάλογο μέσα 
στην τάξη και στην ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους των μαθητών  
- να αναλαμβάνουν οι μαθητές ομαδικές εργασίες ούτως ώστε να αναπτυχθεί το αίσθημα 
συνεργασίας και συλλογικότητας 
 -δράσεις που αφορούν το περιβάλλον π.χ. αναδασώσεις καθώς και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις για προώθηση και καλλιέργεια πολιτιστικής συνείδησης 
- συμμετοχή του σχολείου σε δημοκρατικούς θεσμούς όπως η Βουλή των Εφήβων  
 


