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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ
Οι «δηµοκρατικοί» αντίπαλοι της ∆ηµοκρατίας
«Σε µια δηµοκρατία», έγραψε ο Αµερικανός δικαστής Φίλιξ Φρανκφούρτερ,
«το υψηλότερο αξίωµα είναι αυτό του πολίτη». Αυτό είναι µια άλλη ανάγνωση του
πρώτου άρθρου στα συντάγµατα όλων των χωρών, που περίπου λένε ό,τι και το
ελληνικό: «Θεµέλιο του πολιτεύµατος είναι η λαϊκή κυριαρχία. Όλες οι εξουσίες
πηγάζουν από το λαό...». Αυτό δεν σηµαίνει ότι κάθε πολίτης από µόνος, κατέχοντας
το υψηλότερο αξίωµα, µπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει, αλλά οι περισσότεροι πολίτες
µαζί ορίζουν την τύχη µιας χώρας· είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο.
Την περασµένη Κυριακή, οι Έλληνες άσκησαν την ύψιστη εξουσία τους και
ίσως πρέπει να ξεκαθαρίσουµε µερικά πράγµατα. Και αυτό, διότι όπως συµβαίνει και
µε όλα τα άλλα πράγµατα, στην Ελλάδα και η έννοια της δηµοκρατίας έχει
κακοποιηθεί τόσο πολύ ώστε τα πάντα κατέληξαν πολτός. Τα πολιτικά δικαιώµατα
συγχέονται µε τα ατοµικά· ο νόµος της πλειοψηφίας µε το «δίκιο» µιας τάξης· η
υποχρέωση τήρησης των νόµων µε το δικαίωµα (υπό όρους) της πολιτικής
ανυπακοής· η δηµοκρατία µε την οχλοκρατία· η πολιτική µε τον χουλιγκανισµό· το
δικαίωµα της ελευθερίας του λόγου µε τις βιαιότητες· το δικαίωµα της συνάθροισης
µε τις καταλήψεις· η νόµιµη βία, που οφείλει να ασκεί τηρώντας τους κανόνες το
κράτος, µε την παράνοµη βία εκείνου που θεωρεί ότι αδικείται. […]
Όµως, η δηµοκρατία δεν είναι ένα σύστηµα απόλυτης ελευθερίας· είναι το πιο
ελεύθερο σύστηµα που έχουµε γνωρίσει µέχρι τώρα. ∆εν ευλογεί την παραβίαση των
κανόνων συµβίωσης, απλώς επιτρέπει σε όλους να συµµετάσχουν στον ορισµό αυτών
των κανόνων. ∆εν είναι ένα σύστηµα που επιτρέπει στις µειοψηφίες να κάνουν ό,τι
θέλουν· είναι ένα σύστηµα που επιτρέπει στις µειοψηφίες να λένε ό,τι θέλουν, έτσι
ώστε να πείσουν και να γίνουν µε τη σειρά τους κάποια στιγµή πλειοψηφία για να
ορίσουν τους κανόνες. ∆εν επιτρέπει καν στην πλειοψηφία να κάνει ό,τι θέλει.
Υπάρχουν τα θεµελιώδη δικαιώµατα κάθε ατόµου, που δεν µπορεί να καταπατήσει
ούτε το 99,9% του υπόλοιπου λαού. […]
Η δηµοκρατία δεν εξασφαλίζει σοφά αποτελέσµατα – µην ξεχνάµε ότι
δηµοκρατικά εξελέγη ο Αλκιβιάδης, που οδήγησε στην καταστροφή της Αθήνας –,
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αλλά ότι οι άνθρωποι θα δρέπουν τους καρπούς των σωστών αποφάσεων και
υφίστανται τις συνέπειες των λαθών τους. Όπως γράφει ο Ρεζίς Ντεµπρέ: «Ο ρόλος
της δηµοκρατίας δεν είναι να κάνει τους ανθρώπους ευτυχισµένους. Ούτε σκοπός της
είναι να αγαπιόµαστε όλοι µεταξύ µας. Είναι µόνο µία συµφωνία που µας επιτρέπει
να διαχειριζόµαστε καλύτερα τις διαφωνίες µας. Ή, τέλος πάντων, να τις
διαχειριζόµαστε µε το µικρότερο δυνατό κόστος».
Φυσικά, το πολίτευµα της ∆ηµοκρατίας δεν είναι τέλειο. Όχι µε την έννοια ότι
δεν παράγει άριστα αποτελέσµατα. Το πρόβληµα µε τη δηµοκρατία είναι και ως
διαδικασία, όπως λέει ο Ντεµπρέ, «έχει κι αυτό τα όριά του, τις σκιές του, τις µαύρες
τρύπες του». Γι’ αυτό και το αίτηµα για περισσότερη δηµοκρατία είναι πάντα
ζωντανό. Είναι το µόνο πολίτευµα που έχει µηχανισµούς αυτοαξιολόγησης και
διαρκούς αναθεώρησης. Έχει διαδικασίες αναθεώρησης του Συντάγµατος, πλην
φυσικά των θεµελιωδών ατοµικών δικαιωµάτων. […]
Η δηµοκρατία δεν πραγµατώνεται κάθε τέσσερα χρόνια. Βεβαίως, µετά την
αποµάκρυνση εκ της κάλπης ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Οι πολίτες εκλέγουν για µία
τετραετία εκείνους –καλούς, κακούς, ποδοσφαιριστές, τραγουδιστές· δεν έχει
σηµασία– που θα τους εκπροσωπήσουν. Επιλέγουν πολιτικές και διαµορφώνουν, εν
πολλοίς, την πορεία που θα πάρει ο τόπος. Συνήθως απογοητεύονται διότι η
δηµοκρατία για να προχωρήσει χρειάζεται τόσο τις διαφωνίες όσο και τους
συµβιβασµούς. Ουδέποτε µια συλλογική απόφαση µπορεί να ικανοποιήσει πλήρως
ένα άτοµο. Γι’ αυτό ακριβώς εφευρέθηκε η ∆ηµοκρατία· για να θεσπίζει εκείνους
τους συµβιβασµούς που θα ικανοποιούν σε µεγάλο βαθµό τους περισσότερους
ανθρώπους. Κανόνες που ικανοποιούν πλήρως µόνο έναν άνθρωπο είναι η
απολυταρχική µοναρχία.
Η δηµοκρατία, τέλος, έχει κόστος. Την αιώνια επαγρύπνηση που έλεγε ο
Τόµας Τζέφερσον. Η δηµοκρατία δεν τελειώνει µε τις εκλογές. Οι πολίτες έχουν
υποχρέωση διαρκούς συµµετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ελέγχουν
αυτούς που εξέλεξαν, πιέζουν –µε δηµοκρατικά µέσα µόνο– για τη λήψη των
αποφάσεων που θεωρούν σωστές, εναντιώνονται σε κάθε απόπειρα
καταστρατήγησης των νόµων· είτε αυτή επιχειρείται από τα πάνω είτε από τα κάτω,
δηλαδή από οµάδες πολιτών που θέλουν να επιβάλουν µε παράνοµες πράξεις τη
θέλησή τους. Στη δηµοκρατία, κανένας σκοπός δεν αγιάζει τα αντιδηµοκρατικά µέσα
και η καταστρατήγηση των νόµων –δηλαδή η ακύρωση της θέλησης της
πλειοψηφίας– δεν µπορεί ποτέ να νοηθεί ως δηµοκρατική πράξη.
Κείµενο του Π. Μανδραβέλη από τον τύπο,
ελαφρά διασκευασµένο, 13 Μαΐου 2012.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α.

Να γράψετε την περίληψη του κειµένου σε 100-120 λέξεις περίπου.
Μονάδες 25
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Β1.

Από το κείµενο προκύπτει ότι: «Η ∆ηµοκρατία εφευρέθηκε για να θεσπίζει
εκείνους τους συµβιβασµούς, οι οποίοι θα ικανοποιούν τους περισσότερους
ανθρώπους, ενώ η απολυταρχική µοναρχία για να καλύπτει µόνο έναν
άνθρωπο». Να αναπτύξετε το νόηµα αυτής της φράσης µε τη µέθοδο της
σύγκρισης-αντίθεσης σε µια παράγραφο 80-100 λέξεων.
Μονάδες 10

Β2.

Να εντοπίσετε δύο τρόπους πειθούς και τα µέσα τους στην 4η παράγραφο του
κειµένου. («Η δηµοκρατία δεν εξασφαλίζει … µικρότερο δυνατό κόστος»).
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας εντοπίζοντας τα σχετικά χωρία.
Μονάδες 5

Β3.

Με ποιον τρόπο-µέθοδο αναπτύσσεται η 3η παράγραφος («Όµως η
δηµοκρατία … του υπόλοιπου λαού») του κειµένου; Να δικαιολογήσετε την
απάντησή σας.
Μονάδες 5

Β4.

α)

«για να θεσπίζει εκείνους τους συµβιβασµούς που θα ικανοποιούν σε
µεγάλο βαθµό τους περισσότερους ανθρώπους»: Να χαρακτηριστεί το
είδος της σύνταξης και να µετατραπεί στην αντίθετή της. (Μονάδες 3)

β)

Να αιτιολογήσετε τη χρήση των ρηµατικών προσώπων στα παρακάτω
παραδείγµατα:
-

«που έχουµε γνωρίσει µέχρι τώρα»
«Οι πολίτες έχουν υποχρέωση διαρκούς συµµετοχής στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων»
(Μονάδες 2)
Μονάδες 5

Β5.

Γ.

α)

Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
συνάθροισης, καταπατήσει, αίτηµα, λάθος, εναντιώνονται. (Μονάδες
5)

β)

Να γράψετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
συγχέονται, επιτρέπει, θεµελιωδών, απογοητεύονται, επαγρύπνηση.
(Μονάδες 5)
Μονάδες 10

Σε ηµερίδα που διοργανώνει το σχολείο σας µε θέµα «Η ∆ηµοκρατία στη
σύγχρονη Ελλάδα», συµµετέχετε ως εκπρόσωπος του δεκαπενταµελούς
συµβουλίου µε µια εισήγηση 500-600 λέξεων. Στην εισήγηση να αναδείξετε τα
φαινόµενα κακοποίησης της δηµοκρατίας και να προτείνετε τρόπους
προκειµένου το σχολείο να διαµορφώσει πολίτες µε δηµοκρατικό φρόνηµα,
ικανούς να συµβάλουν στην οµαλή λειτουργία της.
Μονάδες 40
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Ηµεροµηνία: Κυριακή 31 Μαρτίου 2013
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Στο κείµενο ο Μανδραβέλης επιχειρεί να προσδιορίσει την έννοια της
δηµοκρατίας, ενός πολιτεύµατος που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία.
Αφόρµησή του αποτελεί η σηµερινή της διαστρέβλωση καθώς επικρατούν η
αυθαιρεσία της µειοψηφίας, η ανυπακοή και η βία. Ο αρθρογράφος, λοιπόν,
θεωρεί ότι η δηµοκρατία δεν ταυτίζεται µε την ελευθεριότητα, αλλά στηρίζεται
στη δύναµη της πειθούς. Βέβαια, οι αποφάσεις που λαµβάνονται συχνά είναι
ατελέσφορες, ωστόσο εξασφαλίζονται οι συνθήκες για την καλύτερη
διαχείριση των διαφωνιών. Παράλληλα, µέσα από τους αναθεωρητικούς και
ελεγκτικούς µηχανισµούς ικανοποιείται το αίτηµα για διεύρυνση των ορίων
της δηµοκρατίας, ενώ θεσπίζονται εκείνοι οι συµβιβασµοί που
ανταποκρίνονται στις διεκδικήσεις της πλειοψηφίας. Καταληκτικά, ο
Μανδραβέλης θεωρεί αναγκαία τη συνεχή αφύπνιση των πολιτών, ώστε να
αποφεύγονται η παράβαση των νόµων και η επιβολή µειοψηφικών
αποφάσεων.

Β12.

(Η ∆ηµοκρατία εφευρέθηκε για να θεσπίζει εκείνους τους συµβιβασµούς, οι
οποίοι θα ικανοποιούν τους περισσότερους ανθρώπους, ενώ η απολυταρχική
µοναρχία για να καλύπτει µόνο έναν άνθρωπο). Η δηµοκρατία ως πολίτευµα
βασίζεται στη σύνθεση πολλών και διαφορετικών απόψεων. Λαµβάνει υπόψη
της τις ανάγκες των πολιτών και θεσπίζει εκείνους τους συµβιβασµούς που θα
ικανοποιούν σε µεγάλο βαθµό τους περισσότερους. Με άλλα λόγια, συνθέτει
τα αντικρουόµενα συµφέροντα, συναιρεί τις αντιθέσεις και προκρίνει τις
συµφερότερες λύσεις για το σύνολο των πολιτών. Στον αντίποδα βρίσκεται η
απολυταρχική µοναρχία, η οποία θεσπίζει κανόνες που ικανοποιούν πλήρως
έναν µόνο άνθρωπο. Σε ένα τέτοιο καθεστώς η γνώµη των πολλών συνθλίβεται
και υποτάσσεται στον ισχυρότερο. Τα δικαιώµατα των πολιτών
καταστρατηγούνται και οι νόµοι εξυπηρετούν τη βούληση του δυνάστη.

ÈÅ

Α1.

1

Έκφραση-Έκθεση Γενικού Λυκείου, τεύχος Β΄, σελ. 262-265.
Οι µαθητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν την πρόταση ως θεµατική περίοδο της παραγράφου τους ή ως
νοηµατική αφόρµηση.

2
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Ο πρώτος τρόπος πειθούς είναι η επίκληση στη λογική3. Η φράση «Η
δηµοκρατία δεν εξασφαλίζει σοφά αποτελέσµατα» αποτελεί τη θέση του
συγγραφέα. Η θέση αυτή ενισχύεται µε τη χρήση ενός τεκµηρίου - ιστορικού
γεγονότος - σχετικού µε την εκλογή του Αλκιβιάδη στην αρχαία Αθήνα
(δηµοκρατικά εξελέγη ο Αλκιβιάδης, που οδήγησε στην καταστροφή της Αθήνας).

3

Β2.
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Ο δεύτερος τρόπος πειθούς είναι η επίκληση στην αυθεντία4. Ο συγγραφέας
παραθέτει αυτούσιο απόσπασµα από το έργο του Ρεζίς Ντεµπρέ («Ο ρόλος της
δηµοκρατίας δεν είναι να κάνει τους ανθρώπους ευτυχισµένους. Ούτε σκοπός
της είναι να αγαπιόµαστε όλοι µεταξύ µας. Είναι µόνο µία συµφωνία που µας
επιτρέπει να διαχειριζόµαστε καλύτερα τις διαφωνίες µας. Ή, τέλος πάντων, να
τις διαχειριζόµαστε µε το µικρότερο δυνατό κόστος»).
Β3.

Η παράγραφος αναπτύσσεται µε σύγκριση–αντίθεση5. Ο συντάκτης
καταγράφει σηµείο προς σηµείο τι επιτρέπεται στη δηµοκρατία και τι δεν
επιτρέπεται. Αντιπαραθέτει, δηλαδή, τα ουσιώδη γνωρίσµατα της δηµοκρατίας
µε αυτά που επιβάλλονται κατά το δοκούν. Ενδεικτική είναι η παραβολή των
αρνητικών διατυπώσεων µε τις αντίθετές τους καταφατικές: δεν είναι ≠ είναι,
δεν ευλογεί ≠ επιτρέπει, δεν επιτρέπει ≠ υπάρχουν. Έτσι, ο ένας όρος της
αντίθεσης φωτίζεται από τον άλλο και γίνεται εύκολα κατανοητός.

Β4.

α)

Η σύνταξη είναι ενεργητική και µετατρέπεται:

για να θεσπίζονται εκείνοι οι συµβιβασµοί (από τη ∆ηµοκρατία) από τους
οποίους θα ικανοποιούνται σε µεγάλο βαθµό οι περισσότεροι άνθρωποι.6
β)7

Το α’ πληθυντικό πρόσωπο (έχουµε γνωρίσει) εκφράζει
συναισθηµατική συµµετοχή του ποµπού σε όσα αναφέρει, οικειότητά
του µε τον δέκτη και καθολικότητα του βιώµατος.

3

ÈÅ

Το γ’ πληθυντικό πρόσωπο (έχουν) εκφράζει αντικειµενικότητα,
ουδετερότητα και δείχνει γενίκευση.

Έκφραση-Έκθεση Γενικού Λυκείου, τεύχος Γ΄, σελ.12.
Έκφραση-Έκθεση Γενικού Λυκείου, τεύχος Γ΄, σελ.45.
5
Έκφραση- Έκθεση Γενικού Λυκείου, τεύχος Γ΄, σελ. 285, Έκφραση-Έκθεση Γενικού Λυκείου, τεύχος Β΄,
σελ. 131-133.
6
Έκφραση-Έκθεση Γενικού Λυκείου, τεύχος Β΄, σελ. 45, 266.
7
Γραµµατική Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α, Β, Γ Γυµνασίου, Σ. Χατζησαββίδης-Αθ. Χατζησαββίδου, σελ. 130
και Βιβλίο Καθηγητή Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Λυκείου, σελ 127.
4
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συνάθροισης:
καταπατήσει:
αίτηµα:
λάθος:
εναντιώνονται:

συγκέντρωσης, σύναξης
στερήσει, παραβεί, αθετήσει
αξίωση, διεκδίκηση
σφάλµα, ατόπηµα
αντιτίθενται, αντιτάσσονται

β)

συγχέονται:
επιτρέπει:
θεµελιωδών:
απογοητεύονται:
επαγρύπνηση:

αποσαφηνίζονται
απαγορεύει
δευτερευόντων, ασήµαντων
αισιοδοξούν, ενθαρρύνονται, εµψυχώνονται
παθητικότητα, αδράνεια, αποχαύνωση
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Κυρίες και κύριοι,
η δηµοκρατία είναι το πολίτευµα της ευθύνης, της ανοχής και της διαφοράς. Είναι η
σύνθεση των ανόµοιων αντιλήψεων και αντικρουόµενων συµφερόντων σε κοινό
στόχο και όραµα, σε ενιαία εθνική πορεία. Από τη στιγµή, όµως, που φανερώθηκε
στην αττική γη µέχρι σήµερα αποτελεί επιδίωξη, επίκληση, αλλά και συγκάλυψη
άνοµων συµφερόντων. Καθώς λοιπόν, οι κίνδυνοι που την απειλούν πληθαίνουν,
έχουµε περισσότερη ανάγκη από ποτέ να την ορίσουµε και να την προστατεύσουµε.
Α΄ ζητούµενο: Φαινόµενα κακοποίησης της δηµοκρατίας
1η § Οι περισσότεροι θεωρούν ότι έχουν µόνο δικαιώµατα και όχι υποχρεώσεις.
Εφαρµόζουν τη δηµοκρατία κατά το δοκούν και πάντοτε στις περιπτώσεις όπου δε
θίγονται τα συµφέροντά τους.
• Η καταπάτηση των νόµων ή η µη εφαρµογή τους είναι σύνηθες φαινόµενο.
• Παρατηρείται έξαρση της βίας, των συγκρούσεων και γενικότερα της
παραβατικής συµπεριφοράς.
• ∆ίνεται η δυνατότητα στις µειοψηφίες να επιβάλουν µε αυθαίρετο τρόπο τις
απόψεις τους, καθώς η δύναµη των επιχειρηµάτων έχει αντικατασταθεί από τη
δύναµη της φωνής.
η
2 § Οι πολιτικοί έχουν χάσει την αξιοπιστία τους εξαιτίας της συµπεριφοράς τους
καθώς και εξαιτίας των σκανδάλων που ξεσπούν.
• Επικρατούν πελατειακές πολιτικές σχέσεις, η αξιοκρατία αντικαταστάθηκε από
την ευνοιοκρατία και οι άριστοι από τους αρεστούς.
• Παρατηρείται έξαρση της πολιτικής διαφθοράς και της αυθαιρεσίας.
8

Τα συνώνυµα και τα αντώνυµα ακολουθούν: α. το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Μ. Τριανταφυλλίδης και
β. το Ερµηνευτικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Α΄, Β΄, Γ΄ Γυµνασίου.
9
Αφόρµηση από την επικαιρότητα και το σχολικό βιβλίο, Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο, Θεµατικοί
κύκλοι, σελ. 379-424.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 5

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

Ε_3.Νλ3Γ(α)

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

3

• Η δικαιοσύνη αρκετές φορές κλίνει υπέρ των πολιτικά ή οικονοµικά ισχυρών
µετά από πολιτικές παρεµβάσεις.
η
3 § Η έντεχνα εκπεµπόµενη προπαγάνδα ακόµα και από τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης
συσκοτίζει την αλήθεια και αποπροσανατολίζει τους πολίτες.
• Οι πολίτες αποµακρύνονται από την ενεργό συµµετοχή στα κοινά, η οποία
συνήθως εξαντλείται την ώρα της κάλπης.
• Οι περισσότεροι αρκούνται στη δηµοκρατία του «καναπέ» καταναλώνοντας,
ηδονιζόµενοι, εικόνες.
η
4 § Εµφανίζονται ιδεολογικά άκρα, τα οποία αποκτούν δύναµη στηριζόµενα στην
απογοήτευση των πολιτών.
• Κατ’ επάγγελµα εκφραστές του πατριωτισµού και της αναγκαίας βίας
στρέφουν τους αγανακτισµένους πολίτες, αλλά και τους ιδεολογικά
ανερµάτιστους νέους σε µία στρεβλή προσέγγιση της δηµοκρατικής ιδέας.
• Η πολιτική και οι πολιτικοί παρουσιάζονται ως εκφυλισµένα πρότυπα, ενώ
συχνά κάνουν λόγο για το τέλος των ιδεολογιών.
• Προσπαθούν να αναδείξουν την πολιτική και ιδεολογική ισοπέδωση µε
έµφαση στην αδυναµία του πολιτικού συστήµατος να επιλύσει τα προβλήµατα
των πολιτών.
Μεταβατική παράγραφος

Όλα αυτά κλονίζουν την εµπιστοσύνη των πολιτών προς το πολίτευµα και τους
θεσµούς, µε αποτέλεσµα να οδηγούνται σε ισοπεδωτικές γενικεύσεις και σε
αντιδηµοκρατικές συµπεριφορές. Γι’ αυτό είναι επιβεβληµένη η δηµοκρατική αγωγή
των πολιτών, έργο που µπορεί να αναλάβει και να φέρει σε πέρας ένα δηµοκρατικό
σχολείο, αντάξιο των προσδοκιών όταν υπηρετείται άξια, υπεύθυνα και µε συνέπεια
από αυτούς που το στελεχώνουν.
Β΄ ζητούµενο: Ρόλος σχολείου στη διαµόρφωση πολιτών µε δηµοκρατικό
φρόνηµα

ÈÅ

1η§ Πριν από όλα το σχολείο προσφέρει γνώσεις και διευρύνει τον νου, τη σκέψη.
Και η δηµοκρατική συνείδηση προϋποθέτει τη γνώση και την κρίση.
• Πρόκριση της ποιοτικής γνώσης και αποφυγή της µηχανιστικής εκµάθησης και
της παπαγαλίας.
• Έµφαση στην ανθρωπιστική παιδεία και επικαιροποίησή της, ώστε να
καλλιεργηθούν αρετές, όπως η υπευθυνότητα και ο σεβασµός.
• Ενίσχυση διαλόγου, κυρίως του παιδευτικού, µέσω του οποίου καλλιεργείται ο
γόνιµος προβληµατισµός και η αµφισβήτηση, φωτίζεται η αλήθεια, επιλύονται
προβλήµατα και χαράζεται κοινή στάση.
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2η§ Μέσα στη σχολική κοινότητα το νέο παιδί εξοικειώνεται µε την έννοια της
συνεργασίας. Η συλλογική αντιµετώπιση των προβληµάτων είναι η κύρια ευθύνη
κάθε δηµοκρατικού πολίτη.
• Επαναθέσπιση των µαθητικών κοινοτήτων και δυνατότητα παρέµβασής τους
στη διαµόρφωση της σχολικής πραγµατικότητας µε ιδέες και προτάσεις.
• Αναβάθµιση του θεσµού της Βουλής των Εφήβων µε περισσότερες
συµµετοχές και δηµοσιεύσεις των θέσεων των µαθητών στα µέσα ενηµέρωσης
µε στόχο τη διαµόρφωση του δηµοκρατικού φρονήµατος και τη
συνειδητοποίηση των υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων που πηγάζουν από
το πολίτευµα.
η
3 § Το εκπαιδευτικό σύστηµα εµπνέει το νέο άνθρωπο µε ιδανικά, του εµφυσά αξίες,
όπως ο σεβασµός στον άνθρωπο, η αγάπη στην ελευθερία, η κατανόηση και ανοχή, η
ισότητα. Όλες αυτές οι αξίες είναι ακρογωνιαίοι λίθοι της δηµοκρατίας.
• Καλλιέργεια των ιδεωδών της αλληλεγγύης και της κοινωνικής
ευαισθητοποίησης µε την παροχή ουσιαστικής δωρεάν παιδείας και την
εξασφάλιση του δικαιώµατος των ίσων ευκαιριών για την εκπαίδευση και την
κοινωνική ολοκλήρωση.
• ∆ιάδοση µαθητικών εφηµερίδων µέσω των οποίων ο µαθητής θα κάνει
αισθητή την παρέµβασή του στα κοινωνικοπολιτικά δρώµενα.
• Συµµετοχή σχολείων σε εκδηλώσεις και ηµερίδες που αφορούν ευρύτερα
κοινωνικά και πολιτικά προβλήµατα.
η
4 § Καθώς το σχολείο µεταδίδει στο µαθητή τη συσσωρευµένη πείρα της
ανθρωπότητας, τον µαθαίνει να σέβεται τις ρίζες του και να αποκτά το αίσθηµα της
ευθύνης για το µέλλον. Μόνο έτσι ένας µελλοντικός πολίτης µπορεί να αντιστέκεται
σε τεχνικές χειραγώγησης, στη ρητορεία, στην προπαγάνδα, να διατηρεί την
αυτονοµία και τις αξίες του.
• Η γνώση της ιστορίας, της εθνικής συνέχειας, της πολιτιστικής ταυτότητας
αποτελούν το αναγκαίο πλαίσιο της πολιτικής ευαισθησίας.
• Ιστορική και κοινωνιολογική προσέγγιση της ∆ηµοκρατίας µέσα από τα
αντίστοιχα µαθήµατα.

Η δηµοκρατία είναι ένα ευαίσθητο πολίτευµα και πρέπει όλοι να τη φροντίζουµε. Και
να µην ξεχνάµε ότι οι εχθροί της καραδοκούν. Είναι νοσταλγοί και οπαδοί ακραίων
πολιτικών συστηµάτων, αναιρετικών της δηµοκρατίας. Είναι επίσης εχθροί της
ελευθερίας και της πολιτικής ισότητας και προπάντων εχθροί και περιφρονητές του
λαού. ∆ε διστάζουν να τον µεταβάλουν από υποκείµενο σε αντικείµενο της εξουσίας,
να κυβερνούν ερήµην του και κάτι χειρότερο, να τον καταπιέζουν και να τον
τροµοκρατούν.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
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