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9η ∆ιδακτική Ενότητα  

 

∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ,   
Α Ξ Ι Ε Σ  Κ Α Ι  ∆ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α  

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 

Συνδυασµός ερωτήσεων του τύπου «σωστό - λάθος»  
και αναδιατύπωσης 
Αφού διαβάσετε τις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε το Σ εάν τις θεωρείτε 
σωστές και το Λ εάν τις θεωρείτε λανθασµένες. Στη συνέχεια, στην κενή σειρά που 
ακολουθεί, να αναδιατυπώσετε τις λανθασµένες προτάσεις, ώστε να γίνουν σωστές.  

1. Ο ρόλος των κυβερνώντων είναι η διασφάλιση των δι-
καιωµάτων της ισότητας και της ελευθερίας των πολιτών.  
.................................................................................................

 
Σ Λ 

2. Η ισότητα µεταξύ των ανθρώπων πρέπει να έχει ως 
επακόλουθο την ίση κατανοµή των πόρων.  
.................................................................................................

 
Σ Λ 

3. Οι κανόνες, που είναι δεσµευτικοί για τα άτοµα και τα 
συλλογικά όργανα, καταργούν την ατοµική και τη 
συλλογική αυτονοµία.  
.................................................................................................

 
 

Σ Λ 

4. Τα ατοµικά δικαιώµατα βρίσκονται σε άµεση σχέση 
αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης προς τα πολιτικά 
δικαιώµατα.  
.................................................................................................

 
Σ Λ 

 

5. Τα δικαιώµατα της ελευθερίας και της ισότητας είναι 
διαπραγµατεύσιµα.  
.................................................................................................

 
Σ Λ 

6. Η λειτουργία της ∆ηµοκρατίας είναι αδύνατη χωρίς την 
ισχύ των ατοµικών δικαιωµάτων.  

 
Σ Λ 
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.................................................................................................
 

Συνδυασµός ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και σύντοµης απάντησης 
 
1.  Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

Η ίση κατανοµή των αγαθών αποτελεί:  
α) αναπαλλοτρίωτο δικαίωµα 
β) προϋπόθεση της λαϊκής κυριαρχίας 
γ) παρέµβαση στην ατοµική ελευθερία  

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  
 

2.  Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

Οι αξίες της ελευθερίας και της ισότητας:  
α) διασφαλίζονται σε ολόκληρη τη γη 
β) αποτελούν την προϋπόθεση της ∆ηµοκρατίας 
γ) αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης 

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  
 
 

Ερωτήσεις συµπλήρωσης  
 
Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.  

1. Οι αξίες της ελευθερίας  και της �������, οι οποίες συγκροτούν 
ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα είναι όχι µόνο αναπαλλοτρίωτες αλλά και 
������� . Οι αξίες αυτές αποτελούν την προϋπόθεση της 
�������  .  

2. Οι ατοµικές ελευθερίες βρίσκονται σε άµεση σχέση αλληλεπίδρασης και 
αλληλεξάρτησης προς τα ������  δικαιώµατα. Η γενική και 
καθολική ισχύς της ελευθερίας και της ������ είναι συνυφασµένη µε 
την ελεύθερη και �������  ψήφο.  
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Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης  

Να απαντήσετε συνοπτικά σε καθεµιά από τις παρακάτω ερωτήσεις.  

1. Στη διακήρυξη της Αµερικανικής Ανεξαρτησίας τονίζεται ότι όλοι οι 
άνθρωποι είναι προικισµένοι από το δηµιουργό τους µε ορισµένα 
αναπαλλοτρίωτα δικαιώµατα:  
α) Ποια είναι αυτά τα δικαιώµατα;  
β) Γιατί θεωρούνται «αναπαλλοτρίωτα»;  

2. Να εξηγήσετε γιατί οι αξίες της ελευθερίας και της ισότητας είναι «αδιαπραγ-
µάτευτες». 

3. Να προσδιορίσετε τη σχέση που υπάρχει µεταξύ των ατοµικών και των 
πολιτικών δικαιωµάτων. 

4. Να αναφέρετε ορισµένα θεµελιώδη δικαιώµατα και να εξηγήσετε γιατί 
χαρακτηρίζονται έτσι.  

 

Ερωτήσεις ανάπτυξης 

Να απαντήσετε σε καθένα από τα παρακάτω θέµατα:  

1. Να τεκµηριώσετε τον κανόνα ότι οι αξίες της ελευθερίας και της ισότητας 
αποτελούν την προϋπόθεση της λαϊκής κυριαρχίας (∆ηµοκρατίας). 

2. Να αναφέρετε τη σηµασία της κατοχύρωσης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
στα δηµοκρατικά Συντάγµατα και στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη του Ο.Η.Ε.. 
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