
                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 1 από 4                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

 

Α1.  

Πρόταση Σωστό/ 

Λάθος 

Αιτιολόγηση με αναφορά στο 

κείμενο 

1. Ο συντάκτης του κειμένου 

σχολιάζει την προσέγγιση 

της δημοκρατίας ως 

τέλειου πολιτεύματος 

χαρακτηρίζοντας την 

εσφαλμένη 

Σ Όσο συχνά, λοιπόν, κι αν ακούμε 

την άποψη ότι η δημοκρατία είναι 

το «τέλειο» πολίτευμα, θα ήταν 

λάθος εμείς οι πολίτες και οι 

πολιτικοί να πιστέψουμε σε αυτή 

την τελειότητα. 

 

2. Η δημοκρατία δεν 

επιτρέπει σε κανέναν να 

προτείνει καινούριους 

τρόπους για τη λειτουργίας 

της. 

Λ Με άλλα λόγια, η 

δημοκρατία δεν περιορίζει κανένα 

να προτείνει καινούριους τρόπους 

για τη λειτουργίας της. 

 

3. Η δημοκρατία σέβεται τις 

καινούριες επιστημονικές 

ιδέες, την κριτική και την 

τέχνη. 

Σ Η δημοκρατία δε φοβάται τις 

καινούριες επιστημονικές ιδέες, την 

κριτική και την τέχνη 

4. Ώ

Ώριμο είναι ένα 

ανελεύθερο   καθεστώς 

που ισχυρίζεται ότι είναι 

δημοκρατικό. 

Λ Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι 

ώριμο είναι ένα πολίτευμα μόνο 

όταν δεν ισχυρίζεται ότι είναι 

τέλειο. Αντίθετα, όλα τα 

ψευδοφιλελεύθερα ή τα ανελεύθερα 

καθεστώτα, ισχυρίζονται ότι είναι 

δημοκρατικά. 

 

 

Α2. Ο συντάκτης του κειμένου σχολιάζει την προσέγγιση της δημοκρατίας ως τέλειου πολιτεύματος 

χαρακτηρίζοντας την εσφαλμένη, αφού μια τέτοια θεώρηση επιφέρει πολιτική στασιμότητα. Αν και 

κάποιοι πιστεύουν ότι το δημοκρατικό πολίτευμα ως σταθερή αξία δεν επιδέχεται μεταβολές, 

παραμένει η αναγκαιότητα της διαχείρισης νέων ιδεών που προκύπτουν εντός της κοινωνίας. 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Νεοελληνική Γλώσσα / Γ’ ΕΠΑΛ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/01/2019 
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Άλλωστε, η δημοκρατία επιδιώκει την ενσωμάτωση νέων ιδεών και απόψεων επιτρέποντας στους 

πολίτες κριτική και έλεγχο, ενώ δίνει το λόγο και στους επικριτές της. Αυτό, βέβαια, το έχει 

αποδείξει, εφόσον αποδέχτηκε τη σάτιρα του Αριστοφάνη και τις νεωτεριστικές αντιλήψεις του 

Ευριπίδη. Στον αντίποδα αυτής βρίσκονται τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, που διακρίνονται για την 

απολυτότητα και την καχυποψία τους, καθώς θεωρούν εχθρούς όλους όσους τους αμφισβητούν. 

 

Β1. Μεταξύ των δυο παραγράφων υπάρχει σχέση αντίθεσης. Αυτή εκφράζεται με τη λέξη 

«αντίθετα» στην αρχή της § 5. Στην § 4 ο συγγραφέας αναφέρεται στην ελευθερία και την ανοχή στο 

διαφορετικό που διακρίνει το δημοκρατικό πολίτευμα, ενώ η επόμενη παράγραφος παρουσιάζει τον 

αυταρχικό τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα ανελεύθερα καθεστώτα. 

 

Β2. Ο συντάκτης στην §2 ως τρόπο πειθούς χρησιμοποιεί την επίκληση στη λογική και την 

επίκληση στην αυθεντία.  

Το μέσο πειθούς κατά την επίκληση στη λογική είναι τα επιχειρήματα αναφορικά με τα 

χαρακτηριστικά του δημοκρατικού πολιτεύματος. «Θα ήταν σωστότερο αν λέγαμε, ότι η δημοκρατία 

είναι το μόνο πολίτευμα που παραδέχεται τη σχετικότητα του. Είναι ένα πολίτευμα, στο οποίο καμιά 

μορφή εξουσίας δεν είναι απεριόριστη. Αυτό σημαίνει ότι η δημοκρατία έχει τις περισσότερες φορές 

δυνατότητες για εξέλιξη. Κι ίσως αυτό αποτελεί το σπουδαιότερο γνώρισμα της». 

Επικαλούμενος την αυθεντία παραθέτει την άποψη του Τ. Γκαλμπρέιθ σχετικά με την ελευθερία που 

παρέχει το δημοκρατικό πολίτευμα. 

 

Β3. μεταβάλλονται, απορρίπτει, απρόσμενο, εμποδίζει, ολοκληρωτικά. 

 

Γ. Είδος κειμένου : προσχεδιασμένος προφορικός λόγος (ομιλία) 

Σκοπός:     (α) αξία δημοκρατίας (β) δείγματα κρίσης δημοκρατίας 

Ενδεικτικός πρόλογος: 

Κύριε Πρόεδρε,   (προσφώνηση) 

Είναι γεγονός ότι η δημοκρατία θεωρείται το ύψιστο από τα πολιτεύματα. Η Αρχαία Ελλάδα και ο 

Χρυσός Αιώνας του Περικλή τη γέννησε, την ύμνησε και την κατέστησε πρότυπο άλλων λαών. 

Όμως, παρά το γεγονός ότι στην πορεία των χρόνων δόθηκαν αμέτρητοι αγώνες για τη διασφάλιση 

της, η δημοκρατία στους καιρούς μας διέρχεται δοκιμασία και κρίση. 

Αξία δημοκρατίας: 

Στη δημοκρατία λαμβάνονται αποφάσεις με κριτήριο τη βούληση των πολλών κι όχι των λίγων. 

Όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στο νόμο. 

Η δημοκρατία δε στηρίζει τη δύναμη της στο φόβο του ποινικού νόμου αλλά στο σεβασμό των 

πολιτών προς τους νόμους. 

Κάθε πολίτης έχει τις ίδιες ευκαιρίες με του άλλους ώστε να καταλάβει δημόσια αξιώματα. 

Κάθε πολίτης είναι ελεύθερος να ζει και να εργάζεται εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για μια 

ποιοτική διαβίωση. 

Κατοχυρώνει την ισονομία - ισοπολιτεία ως προϋπόθεση για κοινωνική πρόοδο. 

Διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. (προασπίζει την ελευθερία σκέψης και έκφρασης (διακίνηση 

ιδεών). 

Συντελεί στην ελεύθερη διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας, της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής 

δραστηριότητας. 

Στηρίζει το διάλογο. Αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. 
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Ενδεικτικός επίλογος: 

Η δημοκρατία δεν είναι προσφορά, δώρο από τη φύση, αλλά αγώνισμα. Γι' αυτό και είναι αρκετά 

ευαίσθητο πολίτευμα. Στηρίζεται στην ελεύθερη βούληση των πολιτών. Για να ριζώσει, όμως, και να 

ευδοκιμήσει, χρειάζεται μια συνεχής επαγρύπνηση και μια αδιάκοπη άσκηση του δημοκρατικού 

ήθους. 

 

 

2. Λογοτεχνικό κείμενο 

 

Α1. Ο συγγραφέας δείχνει επί της ουσίας κατανόηση απέναντι στον ήρωά του και στην κάμψη της 

αγωνιστικότητάς του, χωρίς ωστόσο να απουσιάζουν κι εκείνα τα στοιχεία ειρωνείας που καθιστούν 

πρόδηλη την πρόθεσή του να καταγγείλει την τάση πολλών ανθρώπων αγωνιστικού παρελθόντος να 

συμβιβάζονται και να παρασύρονται από τις ανέσεις του μικροαστικού βίου. («Ας ενεργήσουν οι 

άλλοι, ας κατέβουν στο κέντρο οι νέοι», «Ήταν κι ένα σαλονάκι δανέζικο. Ήταν κι ένα κρεβάτι μ’ 

αναπαυτικό στρωματέξ».)  Ακόμη πιο εμφανής γίνεται, πάντως, η ειρωνική διάθεση του συγγραφέα 

όταν παρουσιάζει τον ήρωά του να ιεραρχεί το ψαράκι στη γυάλα ως πιο σημαντικό από την ανάγκη 

να λάβει μέρος στα γεγονότα εκείνης της ημέρας 

 

Β1. Ο τίτλος «Το ψαράκι της γυάλας» είναι ειρωνικός, υπό την έννοια πως συμβολίζει τον πλήρη 

συμβιβασμό του ήρωα και την απροθυμία του να εγκαταλείψει τις μικρές ανέσεις της αστικής του 

ζωής για χάρη των οφειλόμενων αγώνων που απαιτεί η προστασία της δημοκρατίας. Το ψαράκι της 

γυάλας, το οποίο στην αρχή αναφέρεται σχεδόν αδιάφορα, ως μια ακόμη από τις ασχολίες που 

προκαλούν ανία στον ήρωα, κατόπιν αποκτά μεγάλη βαρύτητα, εφόσον το ψαράκι αυτό είναι η μόνη 

«ζωούλα» της οποίας την ευθύνη έχει ο ίδιος, και, άρα, συνιστά τον μόνο «πραγματικό» λόγο που 

μπορεί να βρει προκειμένου να δικαιολογήσει την απόφασή του να επιστρέψει στην ασφάλεια του 

σπιτιού του. 

 

Β2. Περιγραφή: «Ήταν κι ένα σαλονάκι δανέζικο. Ήταν κι ένα κρεβάτι μ’ αναπαυτικό στρωματέξ. 

Σόμπα στα χειμωνιάτικα βράδια, ψυγείο για τα καυτά καλοκαίρια, παγάκια, και μια σειρά άλλα 

ψιλοπράγματα εκ πρώτης όψεως που δεν είχε συναντήσει στους ηρωικούς αλλά τόσο σκληρούς 

χώρους της νιότης του.» 

Εσωτερικός μονόλογος: «Πώς θα πέσουν;» άκουσε μια φωνή μέσα του, «όπως τα ώριμα φρούτα 

από μόνα τους ή τινάζοντας το δέντρο γερά;». «Θα τους ρίξει ο λαός», διόρθωσε πικραμένος λιγάκι, 

Αναδρομικές αφηγήσεις: «Στα Ιουλιανά, πηγαίνοντας ο άνθρωπός μας στις συγκεντρώσεις είναι 

αλήθεια, πάντα στα άκρα, κρατούσε κι ένα καρπούζι. Αν γινόταν καμιά φασαρία, γλιστρούσε, 

δείχνοντας στους αστυνομικούς το καρπούζι» 

 

Γ. Σε αντίθεση με τον ήρωα του διηγήματος, ο οποίος αν και τελικά αποφασίζει να μην εμπλακεί στα 

γεγονότα εκείνης της κρίσιμης ημέρας, έχει ωστόσο να επιδείξει ένα ιδιαιτέρως αγωνιστικό 

παρελθόν, και φτάνει στην παραίτηση μόνο μετά από αγωνιώδη εσωτερικό έλεγχο, υπήρχαν -όπως 

και υπάρχουν ακόμη- εκείνοι οι πολίτες που δεν έχουν πολιτική συνείδηση και πολιτικές ανησυχίες. 

Πολίτες που ενδιαφέρονται μόνο για τις καθημερινές τους ασχολίες και απολαύσεις χωρίς να 

νοιάζονται για το τι συμβαίνει γύρω τους. Πολίτες που διόλου δεν απασχολούν τη σκέψη τους με την 
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πολιτική και κοινωνική κατάσταση της χώρας, καθώς οι ίδιοι είναι αφοσιωμένοι αποκλειστικά στις 

ατομικές τους επιδιώξεις και ενασχολήσεις.  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


