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Α’ ΟΜΑ∆Α 

 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 ∆εν είναι εύκολο να ορίσει κανείς τον λαϊκισµό. εκεί που νοµίζεις ότι µπορείς 
να τον εγκλωβίσεις σε µια πρόταση, αυτός γλιστράει, διαφεύγει και βρίσκεται κάπου 
αλλού, όχι πολύ µακριά, και από 'κει σε περιπαίζει. Από τη σκοπιά αυτή, ο ορισµός 
του λαϊκισµού θυµίζει κάπως την παρατήρηση του Αυγουστίνου για τον χρόνο: όταν 
κανείς δεν µε ρωτήσει, ξέρω τι είναι ο χρόνος µόλις όµως κάποιος µου ζητήσει να του 
το πω, δεν ξέρω τι να απαντήσω. Ίσως λοιπόν, το καλύτερο που έχουµε να κάνουµε 
στην περίπτωση του λαϊκισµού είναι να τον κοιτάζουµε να περιφέρεται από χωράφι 
σε χωράφι, κάτι σαν ζωντανό ελευθέρας βοσκής. Γιατί ο λαϊκισµός - και αυτός είναι ο 
πρώτος και καθοριστικός κίνδυνος που ενέχεται σε κάθε απόπειρα ορισµού- αφορά 
πάντα τον άλλον. Αυτός εκεί απέναντι λαϊκίζει, αυτός εκεί πέρα είναι λαϊκιστής. 
Εµείς εδώ είµαστε αλλού. ∆εν ξέρω, για παράδειγµα, κανέναν εκφωνητή του 
κεντρικού δελτίου ειδήσεων στην τηλεόραση που να µην προβάλλει τον εαυτόν του 
ως απλό πολίτη. Όλοι οι άλλοι είµαστε απλώς πολίτες. Το προνόµιο όµως του απλού 
πολίτη το έχει µόνον αυτός. Όπως, επίσης, δεν νοµίζω ότι υπάρχει προβεβληµένο 
κοµµατικό στέλεχος που να µη θεωρεί εαυτόν απλό στρατιώτη στην υπηρεσία του 
κόµµατος, του λαού και της δηµοκρατίας. Στην προοπτική αυτή είναι προφανές ότι ο 
απλούστατος των πολιτών είναι ο εκάστοτε πρωθυπουργός της χώρας. Γενικότερα, 
φαίνεται ότι δεν υπάρχει περίοπτη θέση στην οποία να µην έχει εγκατασταθεί ένας 
απλός και, αντιστρόφως, δεν υπάρχει απλός που να µην κατέχει περίοπτη θέση. 
Ζούµε στην εποχή των απλών περιωπής.  
 Παράξενοι όλοι αυτοί οι απλοί, µια και για να υπάρξουν χρειάζονται όλους 
τους άλλους, οι οποίοι, σε αντιδιαστολή, είµαστε και οφείλουµε να παραµείνουµε 
πολύπλοκοι. Στο εσωτερικό αυτού του ιδιόρρυθµου συσχετισµού φαίνεται ότι α-
ναπτύσσεται, σχεδόν από µόνος του, µε τρόπο σχεδόν ανεπαίσθητο, ένας ιδιότροπος 
λαϊκισµός, ο οποίος έχει απλώσει τον ιστό του στο σύνολο του δηµόσιου βίου. Από 
τους «νταβατζήδες που εκβιάζουν» στην «κυβέρνηση που δεν µασάει» ο πολιτικός 
λόγος -και µάλιστα σε επίσηµη εκδοχή- µοιάζει να έχει κοινό παρονοµαστή τη 
νοοτροπία του ανθρώπου που εκρήγνυται στο ηχηρό «ξέρεις ποιος είµαι εγώ, ρε!». 
Βεβαίως και το ξέρω. Όλοι τον ξέρουµε: είναι ο δρόµος στην άκρη οποίου η 
ευπρέπεια κινδυνεύει επισήµως να καταδικαστεί ως ελιτισµός. 
 Είναι αλήθεια ότι στην προοπτική αυτή υπήρξαν λαµπροί πρωτοπόροι. Στον 
νου µου έχω τους «Ηρακλείς της δηµοσιογραφίας» που περιβάλλουν σοβαροφανή 
του είδους στο γνωστό δελτίο ειδήσεων που πασχίζει να καταλάβει την πρώτη θέση. 
Και αυτοί, όπως και οι άλλοι, δεν µασάνε τα λόγια τους: ωρύovται, βρίζουν, 
βρίζονται, απειλούν, κρίνουν, κατακρίνουν, δικάζουν και καταδικάζουν και ο 
ορυµαγδός αυτός, για τον οποίο οι υπεύθυνοι είναι υπερήφανοι, ονοµάζεται 
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σχολιασµός της πραγµατικότητας. Από τον χορό θα ήταν άδικο να εξαιρέσουµε τις 
εκποµπές -µε την ετυµολογική σηµασία της λέξης- λόγου, πόνου και δακρύων όπου 
οι διασηµότητες του είδους θυσιάζουν και θυσιάζονται στα όρια της ανθρώπινης 
δυστυχίας, ακρωτηριάζοντας µε αξιοσηµείωτη επαγγελµατική ψυχραιµία την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια  
 Το κακό είναι πως όλα τα προηγούµενα χρειάζονται κοινό. Και το χειρότερο 
είναι ότι το κοινό αυτό όχι µόνο υπάρχει αλλά τείνει να γίνει πλειοψηφία. Μάλιστα, 
υπάρχουν περιπτώσεις, όπως το έδειξαν οι πρόσφατες εκλογές, όπου οι τάσεις αυτές 
καθιερώθηκαν και συνεπώς επιβραβεύτηκαν από εξαιρετικά υψηλό ποσοστό του 
εκλογικού σώµατος, το οποίο, όπως κάθε άλλο σώµα, έχει και αυτό τα πάθη του. 
Φαίνεται ότι δεν µπορεί να µείνει ασυγκίνητο µπροστά στην αµετροέπεια, το κακό 
γούστο, τον αλλοπρόσαλλο λόγο και την επιδεικτική αλαζονεία της µετριότητας.  
 Είναι βέβαιο πως όλοι γνωρίζουν σε ποιον αναφέροµαι. Ακριβώς όµως το 
γεγονός ότι στην προκειµένη περίπτωση η ανωνυµία από µόνη της αρκεί για να 
ονοµάσει τον ήρωα, δείχνει πόσο επικίνδυνα έχει ριζώσει ο λαϊκισµός και πόσο µας 
απειλεί όλους στην καθηµερινή µας ζωή. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πολιτική 
παράταξη στην οποία ανήκει και την οποία -όπως και να το κάνουµε- εκπροσωπεί ο 
ήρωας, βρίσκεται σε έκδηλη αµηχανία κάθε φορά που χρειάζεται να αναφερθεί σε 
αυτόν. Από την απέναντι όχθη όµως, από εκεί που θα περίµενε κανείς τη µαχητική 
αντιπαράθεση και την απερίφραστη απόρριψη, υπήρξε ένα είδος ανεξήγητης α-
πουσίας που έµοιαζε πολύ µε διακριτική αποδοχή. Πολιτικοί άνδρες που είναι 
πρόθυµοι να καταδικάσουν τον λαϊκισµό εκεί που τον επινοεί η φαντασία τους, κάθε 
φορά δηλαδή που τον κρίνουν χρήσιµο, γιατί τους έρχεται εύκολος και βολικός στα 
λόγια, έδειξαν ένοχη ολιγωρία όταν τον είδαν µπροστά τους, απειλητικό, µε σάρκα 
και οστά. Συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος να απορεί κανείς για τον τελικό θρίαµβο του 
λαϊκισµού, που επιβραβεύτηκε µε τα βεγγαλικά που φώτισαν συµβολικά τον ουρανό 
της πόλης.  
 
(Γεράσιµος Βώκος, «το Βήµα», 22-10-2006) 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
 
Α. Να γράψετε την περίληψη του κειµένου σε 80-100 λέξεις. 

Μονάδες 25 
 
Β. 1) Να εντοπίσετε τα δοµικά µέρη και τον τρόπο ανάπτυξης της πρώτης 

παραγράφου του κειµένου. 
Μονάδες 5 

 
2) Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για τις τρεις πρώτες παραγράφους του 

κειµένου. 
Μονάδες 5 
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3) α. Να αναγνωρίσετε  τις λογικές σχέσεις που δηλώνονται µε τις παρακάτω 

διαρθρωτικές λέξεις: λοιπόν, επίσης (1η παράγραφος), µάλιστα (4η 
παράγραφος), συνεπώς (5η παράγραφος)  

Μονάδες 3 
 

β. Να δικαιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών στη δεύτερη παράγραφο 
του κειµένου 

Μονάδες 4 
 

4) Να αναλύσετε σε 100-120 λέξεις το περιεχόµενο της θέσης του 
αρθρογράφου: «Πολιτικοί άνδρες που είναι πρόθυµοι να καταδικάσουν τον 
λαϊκισµό εκεί που τον επινοεί η φαντασία τους, κάθε φορά δηλαδή που τον 
κρίνουν χρήσιµο, γιατί τους έρχεται εύκολος και βολικός στα λόγια, 
έδειξαν ένοχη ολιγωρία όταν τον είδαν µπροστά τους, απειλητικό, µε 
σάρκα και οστά. Συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος να απορεί κανείς για τον 
τελικό θρίαµβο του λαϊκισµού, που επιβραβεύτηκε µε τα βεγγαλικά που 
φώτισαν συµβολικά τον ουρανό της πόλης».  

Μονάδες 12 
 

5) προφανές, εγκλωβίσεις, περίοπτη, έκδηλη, ριζώσει: να γράψετε ένα 
συνώνυµο για κάθε µια από τις λέξεις που σας δόθηκαν. 

Μονάδες 6 
 
Γ. Σε ένα άρθρο για το σχολικό περιοδικό παρουσιάζετε τους παράγοντες που 

συντελούν στην όξυνση του φαινοµένου του λαϊκισµού στη σύγχρονη εποχή, 
αφού αναφερθείτε σε χαρακτηριστικές εκφάνσεις του.(400-500 λέξεις) 

Μονάδες 40 
 
 
 


