Απανηήζεις
Α1. Ο δνθηκηνγξάθνο αλαιύεη ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηακόξθσζαλ ην δεκνθξαηηθό
ηδεώδεο θαηά ηνπο λεόηεξνπο ρξόλνπο. Δμεγεί όηη νη ηππηθνί θαλόλεο ηεο ζύγρξνλεο
δεκνθξαηίαο πξνέθπςαλ από ηζρπξέο ζπγθξνύζεηο ηνπ παξειζόληνο, όπσο θαηαξρήλ
ην ηδεώδεο ηεο αλνρήο κεηά ηνπο ζξεζθεπηηθνύο πνιέκνπο, πνπ απεηιείηαη ζήκεξα
από ηελ επηζηξνθή ηνπ θαλαηηζκνύ. Αληίζηνηρα, ε αξρή ηεο κε βίαο – εγγελέο
ζηνηρείν ηεο δεκνθξαηίαο θαηά ηνλ Πόπεξ – νδεγεί ζηελ επίιπζε δηαθνξώλ κέζσ
δηαιόγνπ, ελώ πξνθξίλεηαη θαη ε αλαλέσζε ησλ θνηλσληώλ κέζα από εηξεληθέο
επαλαζηάζεηο. Τέινο, γηα λα ιπηξσζεί ε αλζξσπόηεηα από ηηο ζπλερείο αηκαηνρπζίεο,
ζηηο νπνίεο αλαθέξζεθε θαη ν Χέγθει, είλαη αλαγθαία ηδίσο ζήκεξα ε έλλνηα ηεο
αδειθόηεηαο, πνπ εζηηάδεη ζηελ θνηλή καο πξννπηηθή, κε ζνθέο θαη νξζνινγηζηηθέο
δξάζεηο.

Β1. α) Σ, β) Λ, γ) Σ, δ) Σ, ε) Λ.
Β2. α) 1ε § : « Πνηέ κνπ ... αηκαηνρπζίεο.» (Καξι Πόπεξ)
2ε § : «Σην έξγν ...ζθαγείν». (Χέγθει)
Β2. β) Σηελ πξώηε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηεί ηελ απζεληία γηα λα ηεθκεξηώζεη ην
επηρείξεκά ηνπ ζρεηηθά κε ην βαζηθό δεκνθξαηηθό θαλόλα πνπ είλαη ε έιιεηςε βίαο.
« πσο κνλάρα ζηελ πξώηε ... αηκαηνρπζίεο».
Σηε δεύηεξε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηεί ηελ απζεληία γηα λα εληζρύζεη ηελ άπνςή ηνπ
όηη « Η ηζηνξία ηνπ αλζξώπνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκό ηζηνξία ζπγθξνύζεσλ
αδειθνθηόλσλ».
Β3. α) 1.ζπκπέξαζκα , παξαηήξεζε.
2.θνξντδίαο, εηξσλείαο.
3. ζπλύπαξμεο, ελαξκόληζεο.
4. ζπλαγσλίδεηαη, αληηθξνύεη, αληηπαξαηίζεηαη.
β) 1. ζπλππνδεισηηθή, κεηαθνξηθή / «πεδίν ακέηξεησλ ζπγθξνύζεσλ»
2. ζπλππνδεισηηθή, πνηεηηθή / «καο θαζνδεγεί»

Β4. α)
1. Παξαδείγκαηα ππνηαθηηθνύ ιόγνπ
« Αλ ζήκεξα απεηιείηαη ... κε ηε βία.», (2ε παξάγξαθνο)
« Μόλν ε δεκνθξαηία ... ηεο επνρήο καο». (4ε παξάγξαθνο)
2. Παξαδείγκαηα πξνθνξηθόηεηαο
«Γηα λα έρνπκε ελεξγνύο πνιίηεο ... Καη βέβαηα ... ηδαληθά». (1ε παξάγξαθνο)
«ηα έρνπκε θαζεκεξηλά κπξνζηά ζηα κάηηα καο». (2ε παξάγξαθνο)
β) Λεηηνπξγία ηεο παξέλζεζεο.
Παξαζέηεη ηελ μεληθή νλνκαζία ηεο ιέμεσο «αδειθόηεηα», δηόηη είλαη
δεπηεξεύνλ λόεκα θαη βαζηθή νξνινγία ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο ζηελ
παγθόζκηα θνηλόηεηα.
γ) Η ζύληαμε είλαη ελεξγεηηθή.
Μεηαηξνπή ζε παζεηηθή: Η δηακόξθσζε θαη ε εμάπισζε εηξεληθώλ
επαλαζηάζεσλ επηηξέπεηαη κόλν από ηε δεκνθξαηία.

Γ1. Δπηθνηλσληαθό πιαίζην: Άξζξν.
Πξνηεηλόκελνο ηίηινο : « Δλεξγνί πνιίηεο θαη δεκνθξαηία»
Πξόινγνο:
Αλαθνξά ζηε ζύγρξνλε θξίζε ηεο δεκνθξαηίαο κε ελδεηθηηθή αθόξκεζε ηα πςειά
πνζνζηά απνρήο ησλ πνιηηώλ από ηηο εθινγέο.
Κύξην κέξνο
α) Δλέξγεηεο κε ηηο νπνίεο ν πνιίηεο θάλεη πξάμε ηε δεκνθξαηία ζηελ
θαζεκεξηλόηεηά ηνπ :
 Σπκκεηνρή ζηηο εθινγέο θαη ηα δεκνςεθίζκαηα.
 Σπκκεηνρή ζηα θνηλά ιακβάλνληαο ελεξγό δξάζε είηε κε εζεινληηζκό είηε κε
ζπκκεηνρή ζε ζπιιόγνπο.
 Δλεκέξσζε από πνηθηιία πεγώλ ώζηε λα κελ ρεηξαγσγείηαη..

 Σεβαζκόο ζηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ, ζηηο επηινγέο θαη ζηε δηαθνξεηηθόηεηά
ηνπο.
 Δπίιπζε ησλ δηαθνξώλ κε δηάινγν ζην νηθνγελεηαθό, εθπαηδεπηηθό, επξύηεξν
θνηλσληθό πιαίζην.
 Γηαιιαθηηθόηεηα, κεηξηνπάζεηα, αλεθηηθόηεηα ζηελ ηδησηηθή θαη δεκόζηα
δσή.
 Σεβαζκόο ζηνπο θαλόλεο ηεο δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο.

β) Γξάζεηο κε ηηο νπνίεο ην ζρνιείν κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δηακόξθσζε ελεξγώλ
πνιηηώλ κε δεκνθξαηηθό ήζνο.
 Αλζξσπηζηηθή παηδεία.
 Οκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία.
 Οξγάλσζε πξνγξακκάησλ γηα εζεινληηθή δξάζε ζε ζέκαηα ηνπηθά, εζληθά
θαη δηεζλή π.ρ. πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ελίζρπζε εππαζώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ,
νηθνινγηθέο δξάζεηο, ζύλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο.
 Απμεκέλεο αξκνδηόηεηεο ζηα 15κειή θαη 5κειή ζπκβνύιηα αιιά θαη
ζπλδηακόξθσζε ησλ θαλόλσλ ηεο ζρνιηθήο δσήο από εθπαηδεπηηθνύο θαη
καζεηέο.
 Αληηκεηώπηζε ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο.
 Σπκκεηνρή ζηε βνπιή ησλ εθήβσλ.
Δπίινγνο :
Σπκπεξαζκαηηθά, ε δεκνθξαηία θξίλεηαη ζηελ θαζεκεξηλόηεηα, γη’ απηό είλαη
πεξηζζόηεξν από πνηέ αλαγθαίνο ν πξνζαλαηνιηζκόο όισλ ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο
αγσγήο θαη θπξίσο ηεο παηδείαο πξνο απηό ηνλ ζηόρν.Τν δηαθύβεπκα ηεο
δεκνθξαηίαο είλαη πςειό θαη γη’ απηό ελαπόθεηηαη ζηε λέα γεληά ε δηαθύιαμε θαη ε
πεξηθξνύξεζή ηεο, «όζν ππάξρεη αθόκα απηή ε κηθξή θιόγα ηεο ινγηθήο πνπ θσηίδεη
ηελ πνξεία καο», όπσο παξαηεξεί θαη ν Norberto Bobbio.
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