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2. Αίτια  κρίσης  της  δηµοκρατικής  ιδέας  
Α) Λανθασµένα  πολλοί  πολίτες  θεωρούν  τη  δηµοκρατία  απλά  ένα  
πολίτευµα  και  όχι  ένα  τρόπο  ζωής ,  όπως  πραγµατικά  είναι .  Άρα ,  δεν  την  
εκτιµούν  σωστά .  
Β) Ευθύνονται  οι  ιστορικές  συνθήκες  για  την  κρίση  της  δηµοκρατίας  
Γ) Οι  λαοί  είναι  ανώριµοι  και  δεν  αναγνωρίζουν  την  αξία  της  
δηµοκρατίας .  Έτσι ,  εύκολα  απεµπολούν  αρχές  και  αξίες .  
 
ΕΝΟΤΗΤΑ  Β΄  
1  α)  απατηλές  :  ψεύτικες  

Κλονίσει  :  πλήξει  
Προσηλώνεται  :  εµµένει ,  επικεντρώνεται  
Συµπληρωθεί  :  ολοκληρωθεί  
Αθυµ ία  :  στεναχώρια  
 

1 β) απόληξη  :  αφετηρία   
Ξεκάθαρες  :  θολές  
Άξιος  :  ανάξιος ,  ανίκανος  
Κάµψη  :  άνοδος ,  πρόοδος  
Αµεριµνησία  :  ενδιαφέρον  
  

2 α) Ο  συγγραφέας  ακολουθεί  παραγωγική  συλλογιστική  πορεία .  
Ξεκινάει  από  κάτι  γενικό ,  την  ωριµότητα  ή  όχι  των  πολιτών  για  τη  
δηµοκρατία  και  καταλήγει  σε  κάτι  ειδικό ,  την  κοινωνική  αγωγή ,  η  οποία  
αποτελεί  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  ένα  σωστό  δηµοκρατικό  πολίτη   
 
2β) 3η  παράγραφος  :  Τα  αίτια  της  κρίσης  της  δηµοκρατικής  ιδέας  
      2η  παράγραφος  :  Προϋποθέσεις  για  να  είναι  κάποιος  σωστός  
δηµοκρατικός  πολίτης  
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ΕΝΟΤΗΤΑ  Γ΄  
  
1. Περίληψη  

Ο  συγγραφέας  εκθέτει  τον  προβληµατισµό  του  για  την  έννοια  της  
δηµοκρατίας  και  την  κρίση  της  σήµερα .  Η  επιλογή  της  από  τον  λαό  δεν  
είναι  εύκολη  διαδικασία ,  αφού  λειτουργούν  αποπροσανατολιστικοί  
παράγοντες .  Η  δηµοκρατία  προϋποθέτει  αφενός  υψηλή  πολιτιστική  
βαθµ ίδα  και  αφετέρου  εσωτερική  πειθαρχία  των  πολιτών .  Οι  παράγοντες  
που  την  υπονοµεύουν  είναι  εξωτερικοί  και  εσωτερικοί .  Στους  
εσωτερικούς  συγκαταλέγεται  η  ανωριµότητα  των  λαών  οι  οποίοι  –καθώς  
αναφέρει  µε  παράδειγµα- συχνά  απεµπολούν  τα  δικαιώµατά  τους  για  τη  
χάρη  ολοκληρωτικών  καθεστώτων .  Ωστόσο ,  δηµοκρατία  σηµαίνει  
παιδεία ,  κοινωνική  αγωγή .  αγαθά  που  µόνο  αν  τα  επιδιώξει  ένας  λαός  θα  
αξιωθεί  τη  δηµοκρατία .  
 
2. Έκθεση  
 

Προσφορά 

    Ενισχύει  και προστατεύει την ελευθερία του ατόµου 
  Βοηθάει  στην  καλλιέργεια  των  γραµµάτων ,  των  τεχνών  και  των  

επιστηµών ,  καθώς  µόνο  σ’ ένα  δηµοκρατικό  πολίτευµα  µπορούν  να  

αναπτυχθούν  ελεύθερα  

  Ανεβαίνει το πνευµατικό και πολιτιστικό επίπεδο του ατόµου και, κατ’ επέκταση, 
του κοινωνικού συνόλου 

  Βοηθάει στην κοινωνικοποίηση καθώς όλοι οι άνθρωποι µπορούν να είναι ενεργά 
µέλη της κοινωνίας 

  Καλλιεργούνται υγιείς σχέσεις ανάµεσα στα µέλη του κοινωνικού συνόλου 
  Η δηµοκρατία ευνοεί τη διάπλαση ηθικής στάσης του ατόµου αφού του διδάσκει 
αρχές όπως η αλληλεγγύη, η συνεργασία, η διαλλακτικότητα 

  Η εργασία, η οικονοµική ανεξαρτησία και η άνοδος του βιοτικού επιπέδου του 
ατόµου πραγµατώνονται σ’ ένα δηµοκρατικό πολίτευµα 

  Ενισχύει την ισότητα µεταξύ των µελών της κοινωνίας, την αξιοκρατία και το 
σεβασµό στα δικαιώµατα των άλλων 

  Στηλιτεύεται ο φανατισµός και ο δογµατισµός και προστατεύεται η πολυφωνία και 
η ελευθερία έκφρασης της γνώµης 

 
Προϋποθέσεις  

 Ελευθερία σκέψης και έκφρασης 
 Σεβασµός στην απόφαση των πολλών και στην άποψη της µειοψηφίας 
 Αλληλοσεβασµός 
 Τήρηση των νόµων 
 Συναίσθηση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων 
 Απουσία κοµµατικού φανατισµού και δογµατισµού 
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 Εποικοδοµητικός διάλογος σε κάθε θέµα για την επίλυση προβληµάτων 
 ∆ιαρκής επαγρύπνηση του πολίτη και προστασία του πολιτεύµατος 
 Στηλίτευση του λαϊκισµού, της δηµαγωγίας και των µικροκοµµατικών       
συµφερόντων 

 Αναβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης και ενεργή συµµετοχή του πολίτη στα 
κοινά 

 Ηθική στάση απέναντι στο κράτος και τους θεσµούς του 
 Νοµιµότητα 

 


