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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γιατί πρέπει να συµµετέχει στις κοινές υποθέσεις ο πολίτηςΓιατί πρέπει να συµµετέχει στις κοινές υποθέσεις ο πολίτηςΓιατί πρέπει να συµµετέχει στις κοινές υποθέσεις ο πολίτηςΓιατί πρέπει να συµµετέχει στις κοινές υποθέσεις ο πολίτης    

   «Μόνοι γαρ τον τε µηδέν τώνδε µετέχοντα ουκ απράγµονα, αλλ' αχρείον νοµίζοµεν», (Γιατί εµείς 

µόνοι απ' όλους θεωρούµε αυτόν που δε µετέχει σ' αυτά όχι φιλήσυχο, αλλά άχρηστο πολίτη). Τα 

λόγια αυτά του Περικλή µπορεί να προσδιορίζουν τη θέση και τις ευθύνες του πολίτη σ' ένα ιδανικό 

πολίτευµα, όπως ήταν η άµεση δηµοκρατία στην αρχαία Αθήνα, δεν παύουν, ωστόσο, να έχουν την 

αναµφισβήτητη αξία τους και στην εποχή µας. Είναι η πείρα του ηγέτη που δε θεωρεί τη 

δηµοκρατία προσωπική του επιτυχία, αλλά µέληµα και ευθύνη του πολίτη. 

   Βέβαια, στην εποχή µας και στην κοινωνία µας έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Σήµερα οι κοινωνίες 

είναι µαζικές, η δηµοκρατία από άµεση έγινε αντιπροσωπευτική, τα προβλήµατα πιο σύνθετα και η 

λύση τους πιο δύσκολη, οι υποχρεώσεις πολλές και ο διαθέσιµος χρόνος λίγος. Όµως, η ουσία 

αυτού του πρωταρχικού δηµοκρατικού αιτήµατος παραµένει αναλλοίωτη, αφού είναι αδύνατο να 

υπάρξει δηµοκρατία, χωρίς την «έργω και λόγω» συµµετοχή του πολίτη. «Έργω και λόγω» µπορεί να 

παρεµβαίνει ο σύγχρονος πολίτης, µε τη συµµετοχή τους στις εκλογικές διαδικασίες για την 

ανάδειξη πολιτικής ηγεσίας, συζητώντας τα κοινά θέµατα, προτείνοντας και διεκδικώντας λύσεις για 

τα κοινά προβλήµατα, ως ενεργό µέλος συλλόγων, κρίνοντας τις αποφάσεις, επιδοκιµάζοντας ή 

αποδοκιµάζοντας τις επιλογές και τις ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας, η οποία φροντίζει και 

διαχειρίζεται τις κοινές υποθέσεις. 

   Κοινές υποθέσεις είναι όλα όσα µας αφορούν ως πολίτες: η θέση της χώρας µας στη διεθνή 

κοινότητα, η οικονοµική κατάσταση του κράτους και η διαχείριση του εθνικού µας πλούτου, η 

προστασία του περιβάλλοντος, η διαφύλαξη της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, η τήρηση των 

νόµων και ο σεβασµός των θεσµών της κοινωνίας, η προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωµάτων, 

ελευθερίας, δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας, η µόρφωση όλων των πολιτών και η κοινωνική πρόνοια για 

όσους χρειάζονται βοήθεια. 

   Οι υποθέσεις αυτές, εξαιτίας της αλληλουχίας των γεγονότων, επηρεάζουν, προφανώς, θετικά ή 

αρνητικά και την ιδιωτική µας ζωή. Όταν, για παράδειγµα, η χώρα µας είναι ευυπόληπτη και 

αξιόπιστη στις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της, τότε το κύρος και η καλή φήµη της γίνεται 

πλεονέκτηµα των πολιτών της. 

   Η δηµόσια οικονοµική κατάσταση δεν επηρεάζει µόνο τη ζωή αυτών που συναλλάσσονται καθ' 

οιονδήποτε τρόπο µε το κράτος, αλλά επηρεάζει και τη ζωή όλων αδιακρίτως των πολιτών. Τα 

κοινωφελή έργα, η κοινωνική πρόνοια, η Εκπαίδευση, η άµυνα, που είναι δηµόσια αγαθά και 

υποχρέωση, κατά κύριο λόγο, της Πολιτείας, δεν µπορεί να υπάρξουν εφόσον η Πολιτεία δεν έχει τα 

αναγκαία έσοδα και εφόσον δε γίνεται έλεγχος από τον πολίτη για τη σωστή διαχείριση των εσόδων 

αυτών. 

   Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση ζωτικής σηµασίας γι» τον άνθρωπο, αφού η ζωή 

µέσα σ' ένα κατεστραµµένο φυσικό περιβάλλον είναι «αφύσικη». Η Πολιτεία µε τους νόµους που 

θεσπίζει και τις αποφάσεις που παίρνει, καθορίζει τους όρους οικιστικής ανάπτυξης, εγκατάστασης 

και λειτουργίας των βιοµηχανικών συγκροτηµάτων, κατασκευής των έργων υποδοµής που έχουν 

άµεση σχέση µε το περιβάλλον και, κατά συνέπεια, µε την ποιότητα της ζωής µας. 

   Η θέσπιση και η τήρηση των νόµων δεν πρέπει να αφήνουν αδιάφορο κανέναν, επειδή αυτοί 

ορίζουν λεπτοµερώς τι οφείλουµε να πράττουµε και τι να αποφεύγουµε. Οι συνθήκες εργασίας, οι 

σχέσεις µας µε τους άλλους ανθρώπους, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που έχουµε, οι 

δραστηριότητες που αναπτύσσουµε, τα πάντα, διέπονται και ρυθµίζονται από τους νόµους της 

Πολιτείας. Γι' αυτό είναι χρέος των πολιτών να ενδιαφέρονται, ώστε να υπάρχει ευνοµία. 
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   Ιδιαίτερα στην εποχή µας πρέπει να υπάρχει αυξηµένο ενδιαφέρον, γιατί πολλές από τις κοινές 

υποθέσεις διανύουν κρίσιµη καµπή. Αυτό οφείλεται και στις πολιτικές ανακατατάξεις που 

συντελούνται διεθνώς, για παράδειγµα, η σύγκλιση µε τις αναπτυγµένες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, και οι διαφορές µας µε γειτονικά κράτη, και στα σωρευµένα χρόνια προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει η κοινωνία µας. Για να λυθούν τα προβλήµατα αυτά, απαιτείται η εγρήγορση, το 

ενδιαφέρον και η προσπάθεια όλων µας. Μόνο έτσι θα προληφθούν δυσάρεστες εξελίξεις και θα 

πάρουµε τη θέση που µας αξίζει στη διεθνή κοινότητα. Η αντίληψη, πως όλα αυτά πρέπει να 

διεκπεραιώνονται από την πολιτική ηγεσία του τόπου, είναι εσφαλµένη. Η πολιτική ηγεσία 

εκπροσωπεί, ασφαλώς, τις διαθέσεις και τα συµφέροντα των πολιτών. Σε καµιά όµως περίπτωση, όσο 

χαρισµατική κι αν είναι, δεν µπορεί να υποκαταστήσει τη δύναµη που διαθέτει το κοινωνικό σύνολο. 

   Για όλους αυτούς τους λόγους το έµπρακτο ενδιαφέρον και η συµµετοχή στις κοινές υποθέσεις 

αποτελεί δείκτη ωριµότητας και υπευθυνότητας του πολίτη, αλλά και εγγύηση για την ασφαλή 

εξέλιξη της κοινωνίας και του έθνους µας γενικότερα. Αντίθετα, η απάθεια, η αδιαφορία και η 

ιδιώτευση -η οποία, ας σηµειωθεί, για τους αρχαίους είχε ονειδιστικό περιεχόµενο- στους χαλεπούς 

καιρούς που ζούµε, µπορεί να αποβούν ολέθριες. ∆ηµιουργούν πρόσφορο έδαφος για πολιτειακές 

και εθνικές περιπέτειες. ∆εν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι, εξαιτίας της ολιγωρίας και της 

αδράνειας των πολιτών, εγκαθιδρύθηκαν κατά καιρούς σε διάφορες κοινωνίες τυραννικά 

πολιτεύµατα και προκλήθηκαν εθνικές συµφορές. 

   ∆εν πρέπει, εποµένως, να θεωρούµε τις κοινές υποθέσεις ως κάτι ξένο, άσχετο µε τα ενδιαφέροντα 

µας. Πρέπει να γίνει κοινή συνείδηση πως κανένας νόµος και κανένας θεσµός δεν µπορεί να 

αναπληρώσει την ανάγκη να νοιάζεται γι' αυτές ο πολίτης και να παρεµβαίνει στη διαµόρφωση της 

κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Εξάλλου, µε τη συµµετοχή του σ' αυτές ολοκληρώνεται και ως 

πολίτης και ως άνθρωπος, επειδή τα κοινά ενδιαφέροντα και, κυρίως, η αντιµετώπιση των κοινών 

προβληµάτων οδηγούν στη συνειδητοποίηση της ανάγκης για συνεργασία και αλληλεγγύη. 

Είναι λοιπόν, καθήκον, δικαίωµα, και τιµή συνάµα. Η µη εκπλήρωση του καθήκοντος αυτού 

σηµαίνει εκχώρηση σε άλλους του δικαιώµατος που έχει κάθε πολίτης, να αποφασίζει για τη ζωή του 

ελεύθερα, σύµφωνα µε τη δική του βούληση και κρίση. 

   Η συνειδητοποίηση αυτή προϋποθέτει σωστή διαπαιδαγώγηση από τους φορείς κοινωνικοποίησης 

του ανθρώπου και ιδιαίτερα από την Εκπαίδευση. ∆εν επιτρέπεται να είναι η Εκπαίδευση ο 

καθρέφτης µιας κακής κοινωνικής κατάστασης, διότι έτσι αναπαράγει τα φαινόµενα της απάθειας 

και της αδιαφορίας που παρατηρούνται στις µέρες µας. Απεναντίας, αναπτύσσοντας την «ευβουλία», 

την ορθή σκέψη, οφείλει να καταπολεµά τα φαινόµενα αυτά και να προετοιµάζει τον νέο για την 

ανάληψη και αυτών των ευθυνών του. Έτσι εκπληρώνει την αποστολή και το χρέος που έχει προς την 

κοινωνία και προς την πατρίδα µας.                     (Σπύρος Κούτρας, «Πειστικός λόγος», εκδόσεις Σαββάλα, 2005) 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

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

    ΜΟΝ. 25 

2. Να βρεθεί η ΔΟΜΗ & ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της 2ης παραγράφου του κειμένου. (ο τρόπος 

ανάπτυξης να αιτιολογηθεί με σχετικό χωρίο!)      

 ΜΟΝ. 05 

3. Να βρεθεί ο τρόπος πειθούς που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στην 1η παράγραφο.                                                                                  
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ΜΟΝ. 05 

4. Να εντοπιστεί η συλλογιστική πορεία που ακολουθεί ο συγγραφέας στην 8η παράγραφο: 

«Ιδιαίτερα στην εποχή μας… κοινωνικό σύνολο».       

       ΜΟΝ. 05 

5. Να χωρίσετε τις ακόλουθες λέξεις στα συνθετικά τους & με το β’ συνθετικό να 

σχηματίσετε από μια (1) νέα σύνθετη: κληρονομιάς, κοινωφελή, αλληλεγγύη, ευβουλία.  

                                                                                    ΜΟΝ. 02 

6.α) Να γραφούν τα συνώνυμα των ακόλουθων λέξεων: ολιγωρία, πρόνοια, αλληλουχία, 

ολέθριες, λεπτομερώς, εσφαλμένη, καθρέπτης, ονειδιστικό.  

   β) Να γραφούν τα αντώνυμα των ακόλουθων λέξεων: συμμετοχή, αποδοκιμάζοντας.     

                                                                      ΜΟΝ. 10 

7. Ο κειμενογράφος αναφέρει ότι η δημοκρατία αποτελεί μέλημα και ευθύνη του πολίτη. Να 

αναπτύξετε την άποψή του σε μια παράγραφο 70- 80 λέξεων. 

ΜΟΝ. 08 

Γ. ΕΚΘΕΣΗ 

Το Ευρωκοινοβούλιο προκηρύσσει γραπτό διαγωνισμό για τους μαθητές των κρατών- μελών 

της Ευρώπης με θέμα: «Ο πολίτης της Ευρώπης του 21ου αιώνα». Αποφασίζετε να λάβετε 

μέρος στο διαγωνισμό και συντάσσετε ένα δοκίμιο έκτασης 500- 600 λέξεων, στο οποίο 

αναλύετε πως αντιλαμβάνεστε το διττό ρόλο του πολίτη στα πλαίσια ενός δημοκρατικού 

κράτους & της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

ΜΟΝ. 40 

 

 


