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Α1. Πεξίιεςε 

Ο ζπγγξαθέαο απαληά ζηηο απνξίεο ησλ λέσλ 

ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε ζε κηα δεκνθξαηία λα έρνπκε  

ελεξγνύο πνιίηεο, θαλόλεο  αιιά θαη  πςειά 

ηδαληθά. Πξώην επηβάιιεηαη ην ηδαληθό ηεο 

«αλνρήο» ζην δηαθνξεηηθό, εμαηηίαο ησλ 

δηαρξνληθώλ θαηλνκέλσλ θαλαηηζκνύ θαη πνιέκσλ. 

Αθνινπζεί ην ηδαληθό ηεο «κε βίαο» θαη ε εθαξκνγή 

θαλόλσλ γηα λα επηιύνπλ εηξεληθά νη άλζξσπνη ηηο 

δηαθνξέο ηνπο. Έπεηαη ε «ειεύζεξε αληηπαξάζεζε 

ησλ ηδεώλ» , ε νπνία  επηηξέπεη ηελ εμέιημε ηεο 

θνηλσλίαο. Σέινο, ην ηδαληθό ηεο «αδειθόηεηαο»  
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ζπληζηά  πξνϋπόζεζε γηα ηελ   επηβίσζε ηεο 

δεκνθξαηίαο, θαζώο νη   ζπγθξνύζεηο αλζξώπσλ 

απνηεινύλ ηζηνξηθό γεγνλόο. Γη απηό θξίλεηαη  

απαξαίηεηε ε ζπλεηδεηνπνίεζε όηη όινη νη 

άλζξσπνη έρνπλ θνηλή κνίξα. 

Β1. σζηνύ – Λάζνπο  

α) σζηό  β) Λάζνο   γ) σζηό   δ) σζηό  ε) Λάζνο 
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Β2.α  Δπίθιεζε ζηελ απζεληία 

 Παξ. 3 : «Πνηέ κνπ δελ μερλώ ηε δηδαρή …ρσξίο 

αηκαηνρπζίεο.» (Κ. Πόπεξ)  

θνπόο είλαη ε ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ 

ήζνπο ηνπ πνκπνύ. Δπηβεβαηώλεηαη ην θύξνο θαη ε 

πεηζηηθόηεηα ηνπ ζπγγξαθέα αλαθνξηθά κε ηε 

δηάθξηζε δεκνθξαηηθήο θαη κε δεκνθξαηηθήο 

εμνπζίαο (θξηηήξην ηεο βίαο). 
 

 Παξ. 5 : «ην έξγν ηνπ Φιλοσουία της Ιστορίας ν 

Υέγθει ραξαθηήξηζε ηελ ηζηνξία σο «απέξαλην 

ζθαγείν.» (Υέγθει). 
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θνπόο είλαη λα εληζρπζεί ε άπνςε ηνπ  

ζπγγξαθέα όηη ε ηζηνξία είλαη γεκάηε βίαηεο 

ζπγθξνύζεηο.  

Δπηπιένλ ν ζπγγξαθέαο απνδεηθλύεη θαη ζηηο 

δπν πεξηπηώζεηο  ηε βηβιηνγξαθηθή ηνπ θαηάξηηζε.   
 

Β3.α. εκαζηνινγηθά ηζνδύλακεο ιέμεηο / πλώλπκα 

1. Γηδαρή:  δηδαζθαιία, ζπκβνπιή, παξαίλεζε 

2. Υιεπαζκνύ:  εκπαηγκνύ, νλεηδηζκνύ 

3. πκβίσζεο:  ζπλύπαξμεο, ζπκπόξεπζεο 

4. Αληηπνιηηεύεηαη:  αληηηίζεηαη, αληηηάζζεηαη 
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Β3.β  Λεηηνπξγία ηεο γιώζζαο 

1. «απέξαλην ζθαγείν» : κεηαθνξηθή/ 

ζπλππνδεισηηθή ιεηηνπξγία ηεο γιώζζαο 

2. «θσηίδεη ηελ πνξεία καο» : κεηαθνξηθή/ 

ζπλππνδεισηηθή ιεηηνπξγία ηεο γιώζζαο 
 

Απόδνζε ζεκαζίαο ησλ θξάζεσλ: 

1. Φνληθή ζύγθξνπζε,  αηκαηνθύιηζκα 

2. Καηεπζύλεη ηε δξάζε /ηε δσή καο, θαζνδεγεί 
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Β4α. Τθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δνθηκίνπ 

1. Τπνηαθηηθόο ιόγνο : Παξ. 2. : «Αλ ζήκεξα 

απεηιείηαη ε εηξήλε …κε ηε βία.»   

Παξ.4. «Μόλν ε δεκνθξαηία επηηξέπεη … 

κεγαιύηεξε επαλάζηαζε ηεο επνρήο καο.» 

2. Πξνθνξηθόηεηα ιόγνπ : Παξ. 1 : «Γηα λα έρνπκε 

ελεξγνύο πνιίηεο …ηδαληθά;» (Δξώηεζε θαη α΄ 

πιεζπληηθό ) 

Παξ.1. «Θέιεηε λα δνθηκάζνπκε λα ηηο 

απαξηζκήζνπκε ; (Δξώηεζε θαη α΄ πιεζπληηθό ) 



 

 

Παξ.2. Σα έρνπκε θαζεκεξηλά κπξνζηά ζηα κάηηα 

καο (απιό ιεμηιόγην) 

Β4 β. Υξήζε παξέλζεζεο :  

Παξάζεζε επεμεγεκαηηθήο πιεξνθνξίαο. Βνεζάεη 

ζηελ θαηαλόεζε ηεο πξνεγνύκελεο θξάζεο «ην 

ηδαληθό ηεο αδειθόηεηαο». 

Β4 γ. Μεηαηξνπή Δλεξγεηηθήο ζύληαμεο ζε 

Παζεηηθή : «Ζ δηακόξθσζε θαη εμάπισζε 

εηξεληθώλ επαλαζηάζεσλ επηηξέπεηαη κόλν από ηε 

δεκνθξαηία» 
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Γ1.Παξαγσγή ιόγνπ  

Δπηθνηλσληαθό πιαίζην: Άξζξν (ηίηινο, αθόξκεζε 

από επηθαηξόηεηα - δεδνκέλα, γ’ ξεκ. πξόζσπν, 

αληηθεηκεληθόηεηα, νπδέηεξν ύθνο) 

ΠΡΟΛΟΓΟ : Αιιειέλδεηε ε ζρέζε πνιίηε 

πνιηηεύκαηνο σο βαζηθό ζπζηαηηθό ηεο 

δεκνθξαηίαο… 
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ΚΤΡΗΩ ΘΔΜΑ 

Α΄ Κ.Ε.: Δλέξγεηεο κε ηηο νπνίεο ν πνιίηεο θάλεη 

πξάμε ηε δεκνθξαηία  

 πκκεηνρή ζε εθινγηθέο δηαδηθαζίεο, πλδηθαιηζκόο 

 Σήξεζε λόκσλ θαη πξνάζπηζε ησλ 

δεκνθξαηηθώλ ζεζκώλ 

 Δπηδίσμε (πνιηηηθνύ) δηαιόγνπ άκεζνπ θαη 

έκκεζνπ. Απνθπγή δνγκαηηζκνύ / θαλαηηζκνύ 

 Άζθεζε θξηηηθήο απέλαληη ζηελ θξαηηθή εμνπζία  



 

 

 Παξαθνινύζεζε πνιηηηθήο εηδεζενγξαθίαο. 

Δλεκέξσζε γηα ην θνηλσληθό θαη πνιηηηθό 

«γίγλεζζαη»  

 Αμηνπνίεζε ησλ ΜΜΔ θαη ηδηαηηέξσο ηνπ 

δηαδηθηύνπ γηα ελεξγνπνίεζε θαη έθθξαζε 

πνιηηηθώλ ζέζεσλ - δηακαξηπξηώλ (ειεθηξνληθό 

ηαρπδξνκείν, blogs, κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο)  

 Γηαθύιαμε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ : 

ζπκκεηνρή ζε εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο, θηλήκαηα δηακαξηπξίαο  

 Δζεινληηθή δξάζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

αλζξσπηζηηθώλ θξίζεσλ θαη ησλ θνηλσληθώλ 

αληζνηήησλ  



 

 

 Γηα βίνπ κόξθσζε γηα ηε δηακόξθσζε 

θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζπλείδεζεο 

 Πξνζηαζία θπζηθνύ πεξηβάιινληνο – 

θαιιηέξγεηα νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο 

 Δπηδίσμε αλζξσπηζηηθήο θαιιηέξγεηαο 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θνηλσλόο ησλ εζηθώλ θαη 

θνηλσληθώλ αξεηώλ πνπ δηακνξθώλνπλ ην 

δεκνθξαηηθό ηνπ ήζνο 

Β’ Κ.Ε.: Γξάζεηο κε ηηο νπνίεο ην ζρνιείν ζπκβάιιεη 

ζηε δηακόξθσζε ελεξγώλ πνιηηώλ κε δεκνθξαηηθό 

ήζνο  



 

 

 Δλίζρπζε ζρεηηθώλ καζεκάησλ θαη  θαηάιιεια 

βηβιία.: Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή αγσγή, Ηζηνξία, 

Κνηλσληνινγία, Φηινζνθία….  

 Ρόινο εθπαηδεπηηθνύ σο πξνηύπνπ 

δεκνθξαηηθνύ ήζνπο 

 ηήξημε ησλ ζεζκώλ ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ 

θαη ηεο Βνπιήο ησλ Δθήβσλ 

 Καιιηέξγεηα δεκνθξαηηθνύ θιίκαηνο (ειεύζεξε 

έθθξαζε απόςεσλ, ελζάξξπλζε δηαιόγνπ, 

αμηνθξαηία – ηζόηηκε κεηαρείξηζε καζεηώλ) 

 Αλάζεζε εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ (projects) ή 

δηαγσληζκνί κε θνηλσληθό θαη πνιηηηθό πεξηερόκελν 



 

 

 Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, επηζθέςεηο ζηε 

Βνπιή, ζε θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζε 

εζεινληηθέο νξγαλώζεηο, θνηλσληθά ηδξύκαηα θιπ 

 εκηλάξηα , δηαιέμεηο , ζπλέδξηα θαη εθδειώζεηο 

κε «εηδηθνύο», πνιηηηθνύο εθπξνζώπνπο, 

θνηλσληθνύο θνξείο θιπ 

 Έθδνζε ζρνιηθήο εθεκεξίδαο, ζρνιηθνύ 

ηζηνινγίνπ κε θνηλσληθό θαη πνιηηηθό πεξηερόκελν 

 Γηνξγάλσζε εζεινληηθώλ δξάζεσλ γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ  πνιίηε ζε ζέκαηα ζπιινγηθνύ 

ελδηαθέξνληνο 

 πλεξγαζία κε ηνπηθνύο θνηλσληθνύο θαη 

πνιηηηθνύο θνξείο 



 

 

 Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηώλ γηα ηε γόληκε 

αληαιιαγή απόςεσλ κε άιια ζρνιηθά 

πεξηβάιινληα  

 Γηαρείξηζε ελδνζρνιηθήο βίαο 

 Αλζξσπνθεληξηθόο πξνζαλαηνιηζκόο γηα ηε 

δηάπιαζε θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ ζπλεηδήζεσλ 

ΔΠΗΛΟΓΟ 

Αλαγθαηόηεηα ζπζηξάηεπζεο θαη ησλ ππόινηπσλ 

θνξέσλ αγσγήο…. Γηα ηε δηακόξθσζε πγηνύο 

πνιηηηθήο ζπλείδεζεο  

Από τον Νεοελληνικό τομέα του φιλολογικού τμήματος των 
Φροντιστηρίων Πουκαμισάς συνεργάστηκαν:  

Ε. Καραταράκη, Μ.Μαυράκης ,Χ.Μιχαλάκη,  
Χ.Νικολουδάκης, Μ.Τζιράκη, Τ.Φασομυτάκη 


