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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Α1. Ο συγγραφέας απαντά στους προβληματισμούς των νέων σχετικά με τη δυνατότητα της δημο-

κρατίας να βασίζεται στους ενεργούς πολίτες, απαριθμώντας συγκρούσεις που οδήγησαν στην κατά-

κτηση δημοκρατικών αξιών. Αρχικά οι θρησκευτικές συγκρούσεις και ο διαρκής φανατισμός, ανέδει-

ξαν την αξία της ανεκτικότητας. Έπειτα η ανθρωπότητα εφαρμόζοντας τους κανόνες της δημοκρατίας 

για την αντιμετώπιση των κοινωνικών συγκρούσεων απέρριψε τη χρήση βίας και οδηγήθηκε στην 

αξία της κοινωνικής εξέλιξης μέσω του διαλόγου και της νέας στάσης ζωής. Επίσης η αξία της συνα-

δέλφωσης των λαών οδήγησε στη μακροβιότητα της δημοκρατίας καθώς η ανθρωπότητα διαχρονικά 

αντιμετώπισε αμέτρητους πολέμους. Καταλήγει πως απαιτείται η συνειδητοποίηση του κοινού προο-

ρισμού των ανθρώπων και η σταθερή υιοθέτηση ηθικών αρχών.  

Β1.  

α. Σ 

β. Λ 

γ. Σ 

δ. Σ 

ε. Λ 

Β2.  

α) Η πρώτη περίπτωση επίκλησης στην αυθεντία παρουσιάζεται στην δεύτερη παράγραφο με τον 

Καρλ Πόπερ . 

Η δεύτερη περίπτωση επίκλησης στην αυθεντία εντοπίζεται στην πέμπτη παράγραφο που αναφέρεται 

ο Χέγκελ με το έργο του «Φιλοσοφία της ιστορίας». 

β) Ο συγγραφέας καταφεύγει στην επίκληση της αυθεντίας στοχεύοντας :  

1. Να ενισχύσει την αποδεικτική αξία των επιχειρημάτων 

2. Να ενισχύσει την διακειμενικότητα και την υφολογική ποικιλία του κειμένου 

3. Να καταδείξει την ευρυμάθειά του . 

Πιο συγκεκριμένα με τη διδαχή του Καρλ Πόπερ προσπαθεί να παρουσιάσει ότι μόνο στη δημοκρατία 

εναλλάσσονται οι κυβερνώντες χωρίς αιματηρές συγκρούσεις. 

Στη δεύτερη περίπτωση μέσω του Χέγκελ παρουσιάζεται η ιστορία ως πεδίο αιματηρών συγκρού-

σεων.  

Β3α.  

1. διδαχή → διδασκαλία, νουθεσία 

2. χλευασμού  → κοροϊδίας , εμπαιγμού 
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3. συμβίωσης → συνύπαρξης , συμπόρευσης 

4. αντιπολιτεύεται → αντιμάχεται, αντιστρατεύεται, αντιπαρατίθεται  

 

β. 1. Στο απόσπασμα «... ο Χέγκελ χαρακτήρισε … σφαγείο…» : η γλώσσα χρησιμοποιείται μεταφο-

ρικά, συνυποδηλωτικά ή ποιητικά και η φράση « απέραντο σφαγείο» μπορεί να αποδοθεί ως «πεδίο 

αιματοχυσίας».  

2. «….η μικρή φλόγα…πορεία μας»: η γλώσσα μεταφορικά, συνυποδηλωτικά , ποιητικά και το υπο-

γραμμισμένο σημείο θα μπορούσε να αποδοθεί « που μας καθοδηγεί». 

 

Β4.  

α1. Παραδείγματα υποτακτικού λόγου ως υφολογικό χαρακτηριστικό του δοκιμίου:  

2η παράγραφος: «Αν σήμερα … με τη βία» → χρήση του υποθετικού λόγου – υποτακτικός λόγος. 

3η παράγραφος : « Οι τυπικοί κανόνες της δημοκρατίας…χωρίς τη χρήση βίας»: → χρήση αναφορικών 

προτάσεων – υποτακτικός λόγος. 

α2. Παραδείγματα προφορικότητας ως υφολογικό χαρακτηριστικό του δοκιμίου:   

1η παράγραφος: « Αφού η δημοκρατία…πολίτες;» προφορικότητα στο λόγο με ρητορική ερώτηση. 

1η παράγραφος: « Θέλετε…απαριθμήσουμε;» χρήση β πληθυντικού προσώπου με ερώτηση 

β) Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί την παρένθεση για να παραθέσει μία πληροφορία που επεξηγεί – με-

ταφράζει τη λέξη αδελφότητα στα γαλλικά . 

γ) Η σύνταξη που χρησιμοποιείται είναι ενεργητική. 

Μετατροπή στην παθητική: « Η διαμόρφωση και η εξάπλωση ειρηνικών επαναστάσεων επιτρέπεται 

μόνο από τη δημοκρατία». 

 

Γ1. (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ) 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Άρθρο (Τίτλος – Αφόρμηση από επικαιρότητα – Χρήση γ προσώπου) 

Τίτλος: « Ενεργοί πολίτες και δημοκρατία» ή « Πολίτες εν…δράσει». 

Πρόλογος: Η δημοκρατία κινδυνεύει λόγω της αποχής των πολιτών και ιδιαιτέρως των νέων. 

Κυρίως θέμα:  

α) Ενέργειες  

• Τήρηση των νόμων και του συντάγματος 

• Σεβασμός των δικαιωμάτων/αποδοχή του διαφορετικού 

• Καλλιέργεια του διαλόγου  

• Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας/πολύπλευρη ενημέρωση 
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• Συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις (εθελοντισμός) 

• Συμμετοχή σε σωματεία και εκλογικές διαδικασίες. 

β) Δράσεις : 

• Αναβάθμιση γνωστικών αντικειμένων σχετικών με την πολιτικοποίηση 

• Διάλογος στην εκπαιδευτική διαδικασία 

• Ενεργοποίηση θεσμού μαθητικών κοινοτήτων 

• Δημιουργία σχολικής εφημερίδας και ιστολογίου 

• Επισκέψεις σε θεσμοθετημένους φορείς (π.χ. Βουλή των Ελλήνων – συμμετοχή στη Βουλή 

των Εφήβων) 

• Σχολικός εθελοντισμός με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. 

Επίλογος: Η δημοκρατία εκτός από το αρτιότερο πολίτευμα είναι πρωτίστως νοοτροπία και αποτέλε-

σμα εσωτερικού εκπολιτισμού. Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες, αλλά και κυρίως οι νέοι να αγωνίζονται 

καθημερινά γι’ αυτό μέσω του σχολείου και να αναδειχθεί η συλλογικότητα ως μάθημα ζωής. 

 

 

Τα θέματα επιμελήθηκαν οι φιλόλογοι: 

Κυριακοπούλου Αλεξάνδρα 

Λόη Ιωάννα 

Σίψα Μαρία  


