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ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ 

1. α. ΣΩΣΤΟ  
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γ. ΣΩΣΤΟ 
δ. ΛΑΘΟΣ 
ε. ΛΑΘΟΣ  

2. Τα αίτια της κρίσης της δημοκρατικής ιδέας μπορεί να είναι είτε 
εξωτερικά είτε εσωτερικά, σύμφωνα με το συγγραφέα. 
Εξωτερικά αίτια μπορούν να χαρακτηριστούν οι ιστορικές 
συνθήκες της εποχής. Εσωτερικά αίτια που συντελούν στην 
κάμψη της δημοκρατικής αρετής είναι η ανωριμότητα των λαών 
που σχετίζεται με τον ελλιπή εσωτερικό εκπολιτισμό τους και η 
έλλειψη κοινωνικής αγωγής. Η τελευταία οδηγεί στη δυσαρμονία 
του κοινωνικού συνόλου. Εξάλλου πολλές φορές οι άνθρωποι 
αδυνατούν να εκτιμήσουν την αξία της δημοκρατίας και να 
καλλιεργήσουν ένα δημοκρατικό ήθος. 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ 

1. α.  απατηλές → ψεύτικες 
κλονίζει → ταράζει  
προσηλώνεται → αφοσιώνεται  
συμπληρωθεί → ολοκληρωθεί  
αθυμία → λύπη  

β. απόληξη → αφετηρία 
ξεκάθαρες → θολές  
άξιος → ανάξιος  
κάμψη → ακμή 
αμεριμνησία → μέριμνα  

 
2. α. Η συλλογιστική πορεία του Τερζάκη είναι παραγωγική. 

Ξεκινά με τη διατύπωση της θέσης του (γενικό) η οποία 
αντιστοιχεί σε μια γενική τοποθέτηση και καταλήγει σε πιο 
συγκεκριμένες τοποθετήσεις (ειδικό) οι οποίες αφορούν 
σε ειδικότερες απόψεις του σχετικά με το ζητούμενο. 

β. Πλαγιότιτλος 3ης παραγράφου : 
“Τα αίτια της κρίσης της δημοκρατίας”. 
Πλαγιότιτλος τελευταίας παραγράφου : 
“Πότε ένας λαός είναι άξιος της δημοκρατίας”. 



 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄ 
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Ο συγγραφέας προβληματίζεται για τη δημοκρατία και τις 
δυσχέρειες στην επικράτησή της. Η επιλογή της από το λαό δεν 
είναι πάντα μια ευδιάκριτη διαδικασία, αφού αποτελεί την 
ολοκλήρωση μιας μακρόχρονης πολιτισμικής πορείας και απαιτεί 
την εσωτερική πειθαρχία των πολιτών. Συχνά την υπονομεύουν 
εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες. Οι πιο ανησυχητικοί είναι οι 
εσωτερικοί και κυρίως η ανωριμότητα των ατόμων που 
απαρνούνται οι ίδιοι τα δικαιώματά τους και επιζητούν 
ολοκληρωτικά καθεστώτα, αν και γνωρίζουν τις αρνητικές 
συνέπειές τους. Ωστόσο, δημοκρατία σημαίνει κοινωνική αγωγή 
και απαιτεί την παιδεία και τον αλληλοσεβασμό των πολιτών, 
στοιχεία για τα οποία πρέπει να παλέψει ένας λαός προκειμένου 
να την αξιωθεί. 
 
2. “O ιδανικότερος τρόπος συμβίωσης, η Δημοκρατία!” 
 
Πρόλογος 
Στο δημοκρατικό πολίτευμα ανώτατο όργανο της πολιτείας είναι ο 
λαός. Αυτός ασκεί κυρίαρχη εξουσία, η βούλησή του είναι η 
ανώτατη πολιτειακή βούληση, στην οποία υποτάσσονται τα 
όργανα του κράτους και τα άτομα. Πρόκειται για τον τρόπο 
συμβίωσης που χαρακτηρίζεται από ελεύθερη έκφραση της λαϊκής 
βούλησης μέσω του κοινοβουλευτισμού, της ελευθερίας και του 
σεβασμού. 
 
Κυρίως θέμα 
 α. Προσφορά του δημοκρατικού πολιτεύματος στο άτομο και την 

κοινωνία
 Αυξάνεται η αποτελεσματικότητα των πολιτικών ενεργειών, 
αφού συντονίζεται η ατομική προσπάθεια και -μέσω της 
συνεργασίας- πολλαπλασιάζεται η εμβέλειά της.  

 Λαμβάνεται υπόψη η βούληση της πλειοψηφίας και τα 
αιτήματα της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.  

 Εξασφαλίζει ήρεμη ζωή, ωθεί στην πρόοδο και στην 
ευημερία, παγιώνει την ειρήνη.  

 Σέβεται τα ατομικά δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες, με 
αποτέλεσμα να αναβαθμίζεται η ανθρώπινη αξία.  

 Επιτρέπει στον άνθρωπο να καλλιεργεί τον εαυτό του, να 
διαμορφώνει αβίαστα την προσωπικότητά του και να 
ανάγεται σε υποδειγματικό ελεύθερο πολίτη.  

 Προάγει την οικονομία, το εμπόριο, ενώ παράλληλα συντελεί 
στην πνευματική και ηθική πρόοδο.  

 Διασφαλίζει την κοινωνική ισορροπία, τη γαλήνη και παρέχει 



 

 

το αίσθημα της ασφάλειας.  
 Ισονομία, που εξασφαλίζει την ισότητα όλων των πολιτών 
απέναντι στο νόμο.  

 Αξιοκρατία, που παρέχει σε όλους τις ίδιες ευκαιρίες για 
ανάδειξη στα ανώτατα αξιώματα.  

 Ελευθερία και αυτοδιάθεση, σύμφωνα µε τις οποίες ο 
πολίτης είναι ελεύθερος να ζει χωρίς κρατικούς 
περιορισμούς.  

 Σεβασμός ανθρώπινων δικαιωμάτων.  
β. Διαμόρφωση πολιτών με δημοκρατική συνείδηση

 Η δημοκρατία δεν είναι µόνο πολιτικό σύστημα, αλλά και 
τρόπος ζωής.  

 Ο κοινωνικός - πολιτικός προβληµατισµός προϋποθέτει 
σωστή ενημέρωση και διάλογο.  

 Η ελεύθερη έκφραση και η ανταλλαγή απόψεων αποτελούν 
τις βάσεις της δημοκρατίας.  

 Χρειάζεται η δημιουργία στέρεας και πολυδιάστατης 
πολιτικής - πολιτιστικής κουλτούρας .  

 Καθοριστικός αποβαίνει ο ρόλος του σχολείου, που 
χρειάζεται να παρέχει πολλαπλές ευκαιρίες, πολύπλευρη 
γνώση και να προωθεί το διάλογο, την έρευνα, την κριτική.  

 Αναγκαία θεωρείται η επανένταξη του πολίτη και των 
πολιτικών δυνάμεων στις πολιτικές διαδικασίες.  

 
Επίλογος 
Κρίνεται επομένως επιτακτικός ο εκδημοκρατισμός του 
πολιτεύματος και η καλλιέργεια κοινωνικής αγωγής στους πολίτες. 
Έτσι θα προστευθούν  τα αναφαίρετα δικαιώματα του ανθρώπου 
και θα αναπτύξουν οι πολίτες ολόπλευρα την προσωπικότητά 
τους. 

 


	ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ 
	ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ 
	 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄ 


