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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 

ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Η δημοκρατία σε διαβούλευση; 
Α.Το κείμενο αναφέρεται στην δημοκρατία. (Θέμα του κειμένου) Αρχικά, εκφράζεται  

προβληματισμός για την δυνατότητα της πλειοψηφίας να αναιρεί δημοκρατικά δικαιώματα. (1η) 

Στην συνέχεια, τονίζεται η υπερπλειοψηφία ως μέσο προάσπισης της δημοκρατίας από τη 

δημαγωγία.(2η) Επίσης, επισημαίνεται ότι η δημοκρατία είναι πολιτική ισότητα των ανθρώπων 

ανεξαρτήτως ιδιαίτερων χαρακτηριστικών λόγω της διάκρισης μεταξύ πολιτειακής και πολιτισμικής 

συνύπαρξης. Αυτή η διάκριση γίνεται, διότι δεν υπάρχει κάτι πολιτισμικά ατόφιο και διότι το 

έθνος-κράτος δεν προέκυψε από μία μόνο ομάδα πληθυσμού. (3η) Τέλος, σημειώνεται η 

δυνατότητα του ανθρώπου για ελεύθερη επιλογή του κοινωνικού του περιβάλλοντος.(4η)  

 

Β.1. 

α. Για αλλαγές στο Σύνταγμα χρειάζεται η υπερπλειοψηφία. :Σ  

β. Έχει παρατηρηθεί ιστορικά διάφοροι να εκμεταλλεύονται προς όφελός τους τις δημοκρατικές 

ιδέες. :Σ 

γ. Η πολιτειακή συνύπαρξη είναι παράγοντας της πολιτισμικής. :Λ 

δ. Το έθνος-κράτος δεν πηγάζει από ένα μόνο πληθυσμιακό σύνολο. :Σ 

ε. Η πολιτισμική ταυτότητα δεν μεταβάλλεται. :Λ 

 

Β2.α)Το κείμενο ανήκει στον πολιτικό λόγο. 

i)Επίκληση στη λογική με επιχειρήματα  (Ο Νομοθέτης προέβλεψε την ανάγκη αυξημένης 

πλειοψηφίας ακριβώς επειδή διείδε ως υπαρκτό τον κίνδυνο μια Δημοκρατία να οδηγηθεί σε 

δημαγωγία. / H πολιτειακή ένταξη.... διότι το πολιτισμικά αμιγές /... άλλο.) 

και με τεκμήρια-παραδείγματα (Άλλωστε, στην Ιστορία, ... μόλις πέντε.) 

 

Επίκληση  στην αυθεντία. (Όπως το έχει θέσει ο κορυφαίος Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας 

Pόμπερτ Nταλ, η Δημοκρατία ... συνύπαρξης.) 

 

ii)Λογική διάταξη των ιδεών. 

 

iii)Ύφος σοβαρό και επίσημο. 

 

β) i) Αιτιολόγηση (O Νομοθέτης προέβλεψε την ανάγκη αυξημένης πλειοψηφίας ακριβώς επειδή 

διείδε ως υπαρκτό τον κίνδυνο μια Δημοκρατία να οδηγηθεί σε δημαγωγία.) 

 

ii) Παραδείγματα (Άλλωστε, στην Ιστορία, .... ψήφου, δηλαδή οι άνδρες.) 

 

Β3. α)  

-οντότητα :ύπαρξη, υπόσταση 

-υπαρκτό : αληθινό, πραγματικό 

-βέβαιος: σίγουρος 

-αναλλοίωτη: αμετάβλητη 

-αμβλύνοντας: μειώνοντας, περιορίζοντας, συρρικνώνοντας 

 

β) 

-κατάργηση: θέσπιση  

-αυξημένης: μειωμένης 
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-εξαιρούσε: συμπεριελάμβανε 

  

-σύνθετο: απλό 

-αμβλύνοντας: οξύνοντας 

 

 

Β4. α)Εκφράζεται γνήσια ερώτηση , με σκοπό να προσδοθούν στο κείμενο αμεσότητα και ζωντάνια 

για να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη. 

 

β)που εγγυάται την πολιτική ισότητα για κάθε μέλος μιας κοινωνίας: 

Η πρόταση είναι επιθετική , διότι εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία που. 

 

Γ. 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Αξιότιμοι σύνεδροι της Βουλής των Εφήβων, 

(1)Αποτελεί γεγονός πέρα από κάθε αμφισβήτηση  ότι η πολιτική ζωή πολλών κρατών 

ταλαιπωρείται από πολλά  αρνητικά φαινόμενα. Σημαντική θέση ανάμεσα στα φαινόμενα αυτά 

κατέχει ο λαϊκισμός. Ως μέλος της Βουλής των εφήβων,  αισθάνομαι την ανάγκη να αναφερθώ, 

αρχικά, στα αίτια, τα οποία τον εκτρέφουν. 

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ, Α΄ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: (1) Η υπέρμετρη επιθυμία διάφορων πολιτικών προσώπων για 

να θεμελιωθούν στην εξουσία . με αθέμιτα μέσα. Ένα από αυτά είναι και ο αποπροσανατολισμός 

της κοινής γνώμης από κοινωνικά προβλήματα.  

(2) Η ελλιπής παιδεία. Οι άνθρωποι νεαρής ηλικίας μορφώνονται και δεν καλλιεργούν την ορθή 

κριτική ικανότητα, η οποία είναι απαραίτητη ώστε να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του λαϊκισμού 

και τις αρνητικές συνέπειες που προκαλεί.  

(3) Ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού επιθυμεί να κολακεύεται από τα δημόσια πρόσωπα. Έτσι, 

ορισμένα πολιτικά πρόσωπα σκόπιμα επιβραβεύουν τις ενέργειες πολλών πολιτών ακόμα και αν 

αυτές δεν συμβάλλουν στην πρόοδο της κοινωνίας.  

(4) Επιπροσθέτως,  πρόσωπα που παρουσιάζονται  ως αξιόλογα, με την βοήθεια και των Μέσων 

Ενημέρωσης, εξασφαλίζουν την εμπιστοσύνη πολλών πολιτών, διότι τα αυτά επηρεάζουν έντονα 

την ανθρώπινη σκέψη.  

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ: Παρόλα αυτά ,αξιότιμοι σύνεδροι, υπάρχει μεγάλη σημασία στην 

υγιή πολιτικοποίηση των νέων και την εποικοδομητική τους συμμετοχή στα κοινά.  

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ, Β΄ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ (1) Οι απόψεις των νέων βασίζονται στις αξίες του 

δημοκρατικού πολιτεύματος. Μία από τις αξίες αυτές είναι ότι εκφράζονται όλες οι πολιτικές 

απόψεις,  και κρίνονται με αντικειμενικότητα. 

(2) Προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων  σε διεθνές επίπεδο.  Η διασφάλιση των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων παρέχει την δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να ζουν ελεύθερα και να 

αποδεικνύουν την αξία τους.  

(3) Επίσης, χαρακτηριστικό των νέων είναι η επιθυμία για επαφής μεταξύ των λαών που επιφέρει 

πολιτιστικές ανταλλαγές. Οι άνθρωποι έρχονται σε γνωριμία με τα γόνιμα χαρακτηριστικά . Έτσι, 

διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες. 

(4) Το δημοκρατικό πολίτευμα παρέχει σε όλους τους ανθρώπους, την δυνατότητα να δράσουν 

επαγγελματικά. Έτσι, οι πραγματικά αξιόλογοι επαγγελματίες, αναβαθμίζουν το οικονομικό τους 

επίπεδο. Ακόμα, καταμερίζεται ισομερώς ο πλούτος. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Κλείνοντας ,αξιότιμοι σύνεδροι, θα ήθελα να αναφέρω ξανά ότι ο λαϊκισμός 

οφείλεται σε ποικίλα αίτια. Καθίσταται, επομένως αναγκαία η ενεργή και υγιής συμμετοχή όλων, 

κυρίως εμάς των νέων, στα κοινά με σκοπό τη διασφάλιση του δημοκρατικού πολιτεύματος, διότι 

έτσι θα επέλθει κοινωνική πρόοδος. 

 

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. 
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ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 


