
 

 
 

Έκφραση - Έκθεση Γ’ Λυκείου 

Απαντήσεις στο Κριτήριο Αξιολόγησης: Δημοκρατία 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α. 

Θεματικό κέντρο: Επίκαιρος και διαχρονικός ο χαρακτήρας της δημοκρατίας για την 

κοινωνική ολοκλήρωση των εθνών. 

 

Πλαγιότιτλοι: 

α) Οι ελλείψεις της δημοκρατίας και οι πανανθρώπινες αρετές της 

β) Ο ρόλος των κυβερνήσεων και των πολιτών στην προάσπιση της δημοκρατίας. 

γ) Η αναζήτηση ενός ηθικότερου μέλλοντος μέσα από τη διαχρονική εξέλιξη της 

δημοκρατίας. 

δ) Το ευμετάβλητο παρόν και ο αγώνας για την επίτευξη της κοινωνικής προόδου. 

ε) Ο καταλυτικός ρόλος των πολιτών στο επιστέγασμα της δημοκρατίας. 

 

Β.1 

«…σχολιάζοντας …»: Μπορούμε και να διαφωνήσουμε με το νόημα της φράσης. 

Θεματική περίοδος: «Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι κυβερνήσεις υπάρχουν για να 

υπηρετούν τα συμφέροντα των πολιτών, όχι το αντίστροφο.» 

 Λεπτομέρειες/ Σχόλια: Ειδικότερα/ Συγκεκριμένα/ Ιδιαίτερα… Στη συνέχεια/ Δευτερευόντως/ 

Επιπρόσθετα… Ακόμα/ Επίσης ή Από την άλλη πλευρά/ Αντιθέτως… 

Κατακλείδα: Τελειώνοντας/ Εν κατακλείδι/ Συνοψίζοντας… 

 

 

 

Β.2 

Γραμματειακό είδος: Πολιτική ομιλία με χαρακτηριστικά την λογική επιχειρηματολογία (Η 

Δημοκρατία είναι όμως το καλύτερο από τις εναλλακτικές λύσεις, γιατί…), την 



 

 
 

συναισθηματική φόρτιση (Είκοσι πέντε αιώνες αφού η Αθήνα έδειξε τον δρόμο, διακόσια 

πενήντα χρόνια μετά το ξεκίνημα του μεγάλου ταξιδιού της Αμερικής…),  και  την πολιτική 

ορολογία ( … δεν είναι αυτή του προέδρου ή του πρωθυπουργού. Ο πιο σημαντικός τίτλος 

είναι αυτός του πολίτη.) 

 

Β.3 

Το κείμενο έχει άρτια συνοχή, αφού όλες οι παράγραφοι συνδέονται λογικά- ορθά μεταξύ 

τους. 

Ειδικότερα, η 4η  συνδέεται  με την 3η παράγραφο με τη διαρθρωτική λέξη «Κλείνοντας…» η 

οποία δηλώνει συμπέρασμα. Ο συγγραφέας, δηλαδή, στη 4η παράγραφο συνοψίζει τις 

απόψεις που παρέθεσε στην προηγούμενη παράγραφο και ολοκληρώνει την σκέψη του 

σχετικά με την αμείωτη ανάγκη για πρόοδο σε όλους τους σημαντικούς πολιτικούς τομείς. 

Επίσης, η 5η με την 4η παράγραφο συνδέεται με τις διαρθρωτικές λέξεις «Γιατί» και «τελικά» οι 

οποίες δηλώνουν αιτιολόγηση και συμπέρασμα αντίστοιχα. Ο συγγραφέας αιτιολογεί τη 

σημασία του ρόλου του πολίτη σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο διακυβέρνησης. Επίσης με το 

«τελικά», ολοκληρώνει με την παραπάνω σκέψη του την πολιτική του ομιλία. 

(Η συνεκτικότητα των παραγράφων αφορά τη νοηματική σχέση των παραγράφων, οπότε 

μπορώ να προσθέσω περιληπτικά και το νόημα της κάθε παραγράφου.)  

 

Β.4  

Εναλλακτικές: διαφορετικές 

Συνάθροισης: συγκέντρωσης 

Φιμώνεται: αποσιωπάται 

Αυταρχικές: απολυταρχικές 

Ενδυνάμωσης: ενίσχυσης  

Ανανέωση: αναμόρφωση 

Οικουμενικές: παγκόσμιες  

Επίτευξη: κατόρθωμα  

Ιδεώδη: ιδανικά   

Πεπεισμένος: αποφασισμένος 

 

 

Β.5  

Παραδείγματα προτάσεων: 

Ανεξιθρησκία: Ως ανεξιθρησκία ορίζεται η αναγνώριση και ανοχή του δικαιώματος του κάθε 

ανθρώπου είτε να πιστεύει σε όποια θρησκεία επιθυμεί χωρίς περιορισμούς, είτε ακόμα και 

να μην πιστεύει σε καμία. 



 

 
 

Πολιτικά δικαιώματα:  Από τα βασικότερα πολιτικά δικαιώματα σε ένα δημοκρατικό 

καθεστώς αποτελεί το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. 

Δημοκρατικές αξίες: Σε πρόσφατη δήλωσή του ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ασκεί επιλεκτικά τις δημοκρατικές αξίες. 

 

Β.6 

Τρία σημεία του κειμένου όπου ο λόγος λειτουργεί συνυποδηλωτικά: 

α) «Έτσι εδώ, όπου γεννήθηκε η Δημοκρατία…» 

β) «…μπορεί να προκαλέσει εσωτερική σήψη σε μια κοινωνία.» 

γ) «…να κάμψουν την καμπύλη των ζωών μας στην κατεύθυνση…» 

 

Γ.  

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Ομιλία  

Ζητούμενα: 

Α) Τα χαρακτηριστικά του πολιτεύματος της δημοκρατίας. 

Β) Η σημασία της δημοκρατίας. 

Γ) Οι πιθανοί κίνδυνοι της δημοκρατίας. 

 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΖΑΡΔΟΥΚΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 


