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ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ: ΛΔΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΙΩΠΠΑ Α’ ΙΘΔΗΝ
01/ 12/ 2019
Α. ΘΔΗΚΔΛΝ:
ΓΗΑΙΝΓΝΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
Σηε δεκνθξαηία έρνπκε αλαθεξζεί ζπρλά, αιιά θαζφινπ ζηελ έλλνηα ηνπ δηαιφγνπ
πνπ είλαη ζηνηρείν ηεο δεκνθξαηίαο. Πνιχο ιφγνο γίλεηαη γηα ηνλ δηάινγν, αιιά απηφο ν
ιφγνο είλαη παξαπεηζηηθφο θαη αγνοεί επηδεηθηηθά ηηο πξνθαλείο πξαγκαηηθφηεηεο ηεο
δσήο αιιά θαη ηεο επνρήο καο. […]
Γηαηί ινηπφλ, πξνβάιιεηαη ηφζν ζςσνά θαη ππεξβνιηθά ην ζηνηρείν ηνπ δηαιφγνπ σο
ηεο δεκνθξαηηθήο θνξσλίδαο; Γηα δχν ιφγνπο:
α) Γηα λα δηαηεξεζεί ε επίθαζε ηεο χπαξμεο δεκνθξαηίαο, σο αληίζεζε πξνο ηελ
απνιπηαξρία φπνπ ε ζπδήηεζε θαη ε έθθξαζε γλψκεο ήηαλ αδχλαηε. Απηέο νη εληππψζεηο
απφ ην παξειζφλ έρνπλ ηέηνηεο ξίδεο ζηελ καδηθή εληχπσζε, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ππνζπλείδεηα γηα λα δεκηνπξγείηαη ε επίθαζε κηαο πποόδος πνπ είλαη θαιχηεξε απφ ην
παξειζφλ. Ζνχκε δειαδή κε επηθαλεηαθά θξηηήξηα ηνπ καθξηλνχ παξειζφληνο, ελψ κε
ιίγε πξνζνρή ζα δηαπηζηψλακε εχθνια φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ ιανχ ζην πνιηηηθφ θαη
θνηλσληθφ γίγλεζζαη εμαθνινπζεί λα είλαη αδχλαηε θαη λα παξακεξίδεηαη αθξηβψο φπσο
θαη ηφηε, κφλνλ πνπ ηψξα κπνξεί θαλείο λα εθηνλψλεηαη ιεθηηθά ή κέζσ ησλ θνκκαηηθψλ
ηνπ «εθπξνζψπσλ». Όκσο ην λα κελ αθνχεη θαλείο ηηο αιεζηλέο αλάγθεο, ην λα ζεσξεί
φηη ην αλήθεηλ ζε κία ειίη (νπνηαδήπνηε απφ φζεο ππάξρνπλ) είλαη δηθαίσκά ηνπ θαη
δηθαηνινγία γηα ηελ αδιαθοπία ηνπ είλαη βαζηά αληηδεκνθξαηηθφ θαη δείρλεη έιιεηςε
εζσηεξηθνχ δηαιφγνπ, δειαδή ιείπεη ην ζπλδηαιέγεζζαη κεηαμχ ηνπ εαπηνχ θαη ηεο
ζπιινγηθφηεηαο, ε αλαγλψξηζε ηεο ζπιινγηθφηεηαο σο πξνζδηνξηζκνχ ηεο αηνκηθφηεηαο.
β) Γηα λα εκπνδίδεηαη ε φπνηα δηακαξηπξία ηεο θνηλσλίαο, ε νπνία θηλείηαη έμσ απφ
ηηο ηππηθέο ζπδεηήζεηο ησλ αξκφδησλ πνιηηεηαθψλ νξγάλσλ ή έμσ απφ νξηζκέλα ηππηθά
πιαίζηα. Η ζπδήηεζε ζενπνηήζεθε ηφζν ψζηε, εθφζνλ απηή ππάξρεη, ηφηε ν, ηηδήπνηε
άιιν είλαη θαη έθλνκν θαη εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο. Τν θπξηφηεξν φκσο είλαη φηη
θαιιηεξγείηαη ε αληίιεςε κηαο δεκνθξαηίαο πνπ είλαη έλαο αηέιεησηνο δηάινγνο φισλ κε
φινπο, αιιά φπνπ ν ιαφο θαη νη αλάγθεο ηνπ δελ παίδνπλ θαλέλαλ απνιχησο ξφιν ζηελ
πξαγκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ. Απηέο νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη επί ηνπ ιανχ, αιιά νχηε
απφ ηνλ ιαφ νχηε ππέξ απηνχ, φπσο απαηηεί ην άξζξν 1 ηνπ Σπληάγκαηνο πεξί ιατθήο
θπξηαξρίαο. Καη απηφ είλαη ε κεγαιχηεξε απνηπρία ηεο ζεκεξηλήο δεκνθξαηίαο, γηαηί
αθφκε θαη σο αληηπξνζψπεπζε ήηαλ έλα ζθαινπάηη πξνο ηελ αιεζηλή δεκνθξαηία.
Απηφ έρεη ζπκβεί, επεηδή νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη επηδεηνχλ πάληνηε κία ηππηθή
δηαδηθαζία (ζεζκφ) φπσο ηνλ δηάινγν πνπ ζα δηαζθαιίζεη ηα δηθαηψκαηά ηνπο, αιιά θακία
ζεκαζία δελ δίλνπλ ζην θηλνχλ αίηην θαη ηελ θαηεχζπλζε πνπ δίλνπλ ηα ππνθείκελα ζηηο
εμειίμεηο. Η δεκνθξαηία, φπσο έρνπκε μαλαγξάςεη, δελ είλαη κφλνλ κία ηππηθή δηαδηθαζία,
αιιά θπξίσο είλαη κία δηαδηθαζία ςποκειμενική θαη, αλ ιείπεη ην ππνθείκελν ή αλ ηα
θίλεηξα ηνπ ππνθεηκέλνπ είλαη ζαζξά, ηφηε θαη ε δηαδηθαζία ζα θζίλεη κέρξη ηνπ ζεκείνπ
πνπ λα είλαη άρξεζηε θαη ίζσο λα απνθηήζεη θαη αληίζεην πξφζεκν, δειαδή
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αληηδεκνθξαηηθφ. Τα ππνθείκελα απηά κπνξεί λα είλαη ηα θξαηηθά φξγαλα, νη πνιηηηθνί θαη
άιινη παξάγνληεο, αιιά θαη ν ίδηνο ν ιαφο ζηα δηαηξεκέλα ζπκθέξνληά ηνπ.
Υπφ κία ηέηνηα νπηηθή, κπνξεί θαλείο λα νξίζεη δηαθνξεηηθά ηνλ δηάινγν θαη ηα
πξναπαηηνχκελά ηνπ θαη ηφηε ζα δηαπηζηψζεη φηη δελ ππάξρεη δηάινγνο φηαλ ηα κέξε ηνπ
δελ αθνχλε, φηαλ δελ κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ην θνηλφ θαιφ, θαη φηαλ ζηε ιήςε
απνθάζεσλ ππεξηζρχεη πάληνηε ν ηζρπξφο, γηαηί ηφηε ν λφκνο κνηάδεη κε έλαλ ηζηφ
αξάρλεο πνπ πηάλεη κφλνλ ηα κηθξά έληνκα, γηαηί ηα κεγάια έρνπλ ηε δχλακε λα ηνλ
ζρίζνπλ (φπσο είπε ν Αλάραξζηο). Θα πξνζζέζνπκε φηη φρη κφλνλ ν λφκνο αιιά νιφθιεξε
ε πνιηηεία ζηαδηαθά ζα κνηάδεη κε έλαλ ηέηνην ηζηφ, πξάγκα πνπ βιέπνπκε ήδε κπξνζηά
ζηα κάηηα καο.[…]
Ηωάννα Κοςηζοπούλος
Κέλορ ηηρ ΚΘΝ ΠΝΙΩΛ
23/5/2018
Β. ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ:
1) α) Πνηνη είλαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ν δηάινγνο ζεσξείηαη θνξσλίδα ηεο
δεκνθξαηίαο;
( 15 Κονάδερ)
β) Σε πνηεο πεξηπηψζεηο ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα κελ ππάξρεη δηάινγνο, ζχκθσλα κε
ην θείκελν;
( 10 Κονάδερ)
2. α)Να βξείηε ζην θείκελν δπν παξαδείγκαηα ποιηηικήρ σπήζηρ ηεο γιψζζαο. Τη
πεηπραίλεη ε ζπγγξαθέαο κε ηε ρξήζε ηνπο;
( 3 Κονάδερ)
β) Να βξείηε δπν ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ απνηεινχλ ειδικό λεξιλόγιο.
( 2 μονάδερ)
γ)Να εληνπίζεηε ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ηεο ηειεπηαίαο παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ: «Υπό
μία τέτοια οπτική … μάτια μας.»
(5 Κονάδερ)
3. α)Να εηπκνινγήζεηε ηηο ιέμεηο θαη λα γξαθεί απφ ην β’ ζπλζεηηθφ ηνπο κία λέα
παξάγσγε (ζχλζεηε ή απιή): δεκνθξαηία, ππεξβνιηθά, ρξεζηκνπνηνχληαη, μαλαγξάςεη,
ζπκθέξνληά.
(10 Κονάδερ)
β)Να γξάςεηε ηα αληψλπκα ησλ ιέμεσλ: αγνοεί, ζςσνά, πποόδος, αδιαθοπία,
ςποκειμενική.
(5 Κονάδερ)
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Γ. ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΝΓΝ:
Σε εκεξίδα πνπ ζα δηεμαρζεί ζην ζρνιείν ζαο αλαιακβάλεηε σο εθπξφζσπνο λα
εθθσλήζεηε κία νκηιία (350 – 400 ιέμεσλ) κε ζέκα ηελ αμία ηνπ δηαιφγνπ αθνχ
επηζεκάλεηε πξψηα ηηο πξνυπνζέζεηο γηα έλαλ επηηπρή δηάινγν.
( 50 Κονάδερ)

ΛΑ ΔΣΔΡΔ ΔΞΗΡΣΗΑ!
ΡΑ ΘΔΚΑΡΑ ΔΞΗΚΔΙΖΘΖΘΑΛ ΝΗ ΘΑΘΖΓΖΡΟΗΔΠ:
ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΝ ΔΙΗΠΑΒΔΡ
ΒΑΦΔΗΑΓΝ ΔΙΗΠΑΒΔΡ
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