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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ» 
 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  1 
Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης δυναµώνει η ανάγκη να λαµβάνονται δύσκολες και 

γρήγορες αποφάσεις.  Η πολιτική µπορεί να ανταποκριθεί µε δύο τρόπους σε αυτή την 
πίεση επιτάχυνσης: Είτε µε αύξηση της δηµοκρατίας, της λαϊκής συµµετοχής και της 
εµπιστοσύνης στους δηµοκρατικούς θεσµούς, είτε µε αυταρχικές πρακτικές. Οι τελευταίες 
έχουν ως αφετηρία τους την επίκληση της «εξωτερικής πίεσης» της κρίσης και της 
«απαίτησης» να µιλήσουν «οι ειδικοί» και όχι ο λαός. Συνολικά, εντείνεται η τάση οι 
αποφάσεις να λαµβάνονται από έναν όλο και πιο µικρό κύκλο ανθρώπων. Τάση που έχω 
ονοµάσει ως «εσωτερίκευση» του πολιτικού συστήµατος.  

 Επί παραδείγµατι, ακόµα και αν οι αποφάσεις ψηφίζονται τυπικά στη Βουλή, ουσιαστικά 
η τελευταία απλά πειθαρχεί σε αποφάσεις που έχουν ληφθεί ήδη στο υπουργικό συµβούλιο. 
Αλλά και το τελευταίο τείνει όλο και περισσότερο να περιορίζεται στην υιοθέτηση πολιτικών 
που έχουν διαµορφωθεί σε ένα µικρό κύκλο υπουργών και συνεργατών του 
πρωθυπουργού.   

Αντίθετα µε την υπάρχουσα πρακτική, κατά τη γνώµη µου, όταν το σύστηµα βρίσκεται 
σε κρίση, αυξάνει η ανάγκη να δίνονται λύσεις στα προβλήµατα που προκύπτουν, µε ακόµη 
περισσότερη δηµοκρατία. Στο βαθµό που δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο, και συνακόλουθα 
παραβιάζονται προεκλογικές δεσµεύσεις, όλο και µεγαλύτερα τµήµατα του πληθυσµού 
τείνουν προς την απόσυρση από τη σφαίρα του νόµιµου δηµόσιου βίου. Η απόσυρση αυτή 
µπορεί να είναι αποτέλεσµα κατάθλιψης, παραίτησης, εσωστρέφειας. Αλλά και της αίσθησης 
ότι δεν υπάρχουν θετικές λύσεις εντός των υπαρχόντων πλαισίων. Σε αυτή την τελευταία 
περίπτωση ένα τµήµα της κοινωνίας µπορεί να φλερτάρει µε τη βία. Όταν η δηµοκρατία όχι 
µόνο δεν αναπτύσσεται, αλλά σε ένα βαθµό υπονοµεύεται, τότε φαντάζει η κήρυξη του 
άµεσου πολέµου στο σύστηµα ως µια εναλλακτική διέξοδος.  

∆ίπλα στους ανθρώπους που είναι ψυχολογικά καταναγκαστικοί και πιστεύουν ότι έχουν 
δικαιώµατα ζωής ή θανάτου επί τρίτων, αρχίζουν να υιοθετούν µεθόδους βίας εκείνοι οι 
απελπισµένοι πολίτες που δεν βλέπουν να υπάρχει τρόπος να αλλάξει κάτι στις υπάρχουσες 
συνθήκες, µε τους υπάρχοντες κανόνες. Ακόµα δε και αν πιστεύουν στις δηµοκρατικές 
διαδικασίες, διαπιστώνουν συχνά ότι δεν είναι δυνατή η αξιοποίησή τους, διότι οι 
κατέχοντες τις υπονοµεύουν ή, έστω, τις περιορίζουν. Σε αυτή την περίπτωση νιώθοντας 
αδιέξοδο µπορούν εύκολα να πιστέψουν ότι η λύση βρίσκεται στη βίαια επιβολή άλλων 
επιλογών από τις κυρίαρχες. Να αναζητήσουν χώρους «αυτονοµίας» και να θεωρήσουν ότι 
ακόµα και η τροµοκρατία αποτελεί µια πρέπουσα απάντηση στα αδιέξοδα που νιώθουν.  

Η τροµοκρατία µπορεί να γεννηθεί από ακραίες ψυχοπνευµατικές αντιλήψεις 
συγκεκριµένων προσωπικοτήτων. Αλλά, ταυτόχρονα, µπορεί να είναι προϊόν της αίσθησης 
ότι δεν υπάρχουν λύσεις στο υπάρχον θεσµικό σύστηµα και δια µέσου αυτού. Σε µια τέτοια 
περίπτωση η έλλειψη ή ο περιορισµός της δηµοκρατίας αποτελεί τροφοδότη ακραίων 
επιλογών. Γι' αυτό η ανάπτυξη της δηµοκρατίας είναι άµεσα αναγκαία σε συνθήκες κρίσης, 
ως όπλο αποτροπής της µετατροπής της οικονοµικής κρίσης σε κρίση των δηµοκρατικών 
θεσµών. Σήµερα η χώρα ακριβώς λόγω των δυσκολιών που αντιµετωπίζει, χρειάζεται την 
ενίσχυση της δηµοκρατίας. Αντίθετα, το τελευταίο που θα χρειαζόταν είναι ο περιορισµός 
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της στο όνοµα των απαιτήσεων της κρίσης, πράγµα που ήδη γίνεται και η αυταρχική 
αντιµετώπιση των συνακόλουθών της, παγίδα που µπορεί να επανεµφανιστεί.  
ΝΙΚΟΥ ΚΟΤΖΙΑ Συγγραφέα, καθηγητή του Πανεπιστηµίου Πειραιά, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 4 
ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Α. Να γραφεί η περίληψη του κειµένου σε 100-120 λέξεις.  

25 Μονάδες 
Β.1. « Όταν η δηµοκρατία όχι µόνο δεν αναπτύσσεται, αλλά σε ένα βαθµό 

υπονοµεύεται, τότε φαντάζει η κήρυξη του άµεσου πολέµου στο σύστηµα ως µια 
εναλλακτική διέξοδος.» Να σχολιάσετε την παραπάνω περίοδο σε µια παράγραφο 80-90 
λέξεων. 

15 Μονάδες  
Β.2.  «Αντίθετα µε την υπάρχουσα πρακτική, . . . ως µια εναλλακτική διέξοδος.» : να 

αναφέρετε τους τρόπους ανάπτυξης της συγκεκριµένης παραγράφου. 
4 Μονάδες 

Β.3. «∆ίπλα στους ανθρώπους . . . στα αδιέξοδα που νιώθουν.» : ποιος είναι ο τρόπος 
πειθούς της συγκεκριµένης παραγράφου; Αιτιολογείστε την απάντησή σας. 

6 Μονάδες 
Β.4. α) «Η τροµοκρατία µπορεί να γεννηθεί από ακραίες ψυχοπνευµατικές αντιλήψεις 

συγκεκριµένων προσωπικοτήτων.» : να αναγνωριστεί η σύνταξη της συγκεκριµένης 
περιόδου και να µετατραπεί στην αντίθετή της. 

     3 Μονάδες 
       β)Να βρεθούν τρία δείγµατα µεταφορικής χρήσης της γλώσσας στο κείµενο. 

     3 Μονάδες 
Β.5. Τυπικά, υπονοµεύουν : να γραφεί µία περίοδος λόγου για καθεµία από τις 

παραπάνω λέξεις. 
4 Μονάδες  

 
Γ. Στο κείµενο προβάλλεται η ανάγκη ενίσχυσης της δηµοκρατίας, ιδιαίτερα σε περιόδους 

κρίσης. Σε οµιλία σας στη Βουλή των Εφήβων (500-600 λέξεων) να καταδείξετε ποιοι 
παράγοντες αναστέλλουν την οµαλή λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και να 
προτείνετε τρόπους µε τους οποίους το σύγχρονο σχολείο µπορεί να ενισχύσει τη 
δηµοκρατική συνείδηση και συµπεριφορά των νέων. 

40 Μονάδες 
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