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Ηµεροµηνία: Σάββατο 1 Απριλίου 2017
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
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ΤΑΞΗ:
Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Περίληψη1
Επιλέξαµε δύο εκδοχές περίληψης. Η πρώτη αντιπροσωπεύει τις οδηγίες του
σχολικού βιβλίου, η δεύτερη είναι πιο ελεύθερη.
Εκδοχή 1
Ο οµιλητής ασχολείται µε το θέµα του λαϊκισµού. Στην αρχή διευκρινίζει ότι ο
λαϊκισµός διαφοροποιείται από τη δηµαγωγία, θεωρώντας ότι η δεύτερη
αντιµετωπίζει τους ανθρώπους ως οµοιόµορφο σύνολο. Στη συνέχεια
προσδιορίζει την επίδραση της µαζοποίησης στη διαµόρφωση της
συµπεριφοράς των ανθρώπων, επισηµαίνοντας την υποβάθµιση της λογικής
και την ισχυροποίηση της ψυχικής σύνδεσης ανάµεσά τους. Αντίστοιχα
παρατηρεί ότι ο λαϊκισµός αντιµετωπίζει τους ανθρώπους ως µονάδες,
τονίζοντας την ατοµικότητά τους και θέτοντάς τους ενάντια σε έναν σαφώς
προσδιορισµένο αντίπαλο, απέναντι στον οποίο λειτουργούν µε καχυποψία,
ενώ παράλληλα διαπιστώνει ότι απορρίπτουν την κοινωνική πειθαρχία. Τέλος
εκτιµά ότι λύση στην τακτική της παραβίασης των νόµων και στην απώλεια
της συλλογικότητας και της αξιοπιστίας είναι η ύπαρξη δεοντολογικών αρχών.
Λέξεις 113
Εκδοχή 2
Ο Στέλιος Ράµφος στην οµιλία του αναφέρεται στην ψυχογραφία του
λαϊκισµού. Αρχικά, προσδιορίζει τον λαϊκισµό και τον διαφοροποιεί από τη
δηµαγωγία. Στόχος των δηµαγωγών, σύµφωνα µε τον οµιλητή, είναι το
µαζοποιηµένο πλήθος, αφού η απώλεια της ατοµικότητας των υποκειµένων το
καθιστά χειραγωγήσιµο. Βασικά χαρακτηριστικά της µάζας είναι η έλλειψη
ορθολογισµού, η ανωριµότητα και η επιθυµία για ψευδαισθήσεις. Τέλος, ένα
ακόµη βασικό χαρακτηριστικό της είναι η έκπτωση της ατοµικής διανόησης
για χάρη του όχλου. Στον αντίποδα, ο λαϊκισµός στοχεύει στη µοναχικότητα
των υποκειµένων, παρέχοντάς τους µία υποθετική υπόσταση µε την ύπαρξη
κάποιου αντιπάλου από τον οποίο τα υποκείµενα πρέπει να διαχωριστούν. Ο
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Α.

1. Έκφραση- Έκθεση, ΟΕ∆Β, τεύχος Β΄, σελ. 262
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λαϊκισµός ενισχύει την απειθαρχία, για να πλήξει, µέσω του ψέµατος, την
εµπιστοσύνη των πολιτών.
Λέξεις 115
Η έλλειψη εµπιστοσύνης προς το συνάνθρωπο και τους θεσµούς αποτελεί
στοιχείο αλλοτρίωσης και διάλυσης της ανθρώπινης κοινωνίας. Ειδικότερα,
αναγκαία συνθήκη που δικαιώνει τον εκάστοτε κοινωνικό σχηµατισµό
θεωρείται η ύπαρξη κανονιστικού πλαισίου ειλικρίνειας και συνέπειας. Μια
κοινωνία όπου ανθεί η ψευδολογία και η ανοµία διαµορφώνει κλίµα
γενικευµένης δυσπιστίας που διαταράσσει την εµπιστοσύνη, διασπώντας την
κοινωνική συνοχή. Εµφανίζονται τάσεις πνευµατικής παράκρουσης, χωρίς
κριτικό στοχασµό, µε διάθεση αµφισβήτησης κάθε έννοιας κοινωνικής δοµής.
Οι νόµοι της ειλικρίνειας εκφυλίζονται, ο σεβασµός προς το συνάνθρωπο
υπονοµεύεται ενώ αποθεώνεται η καχυποψία και η άγονη αντιπαράθεση.
Λέξεις 90
Το κείµενο αποτελεί οµιλία, ανήκει δηλαδή στην κατηγορία του
προσχεδιασµένου προφορικού λόγου2. Τα γνωρίσµατα που επιβεβαιώνουν τον
συγκεκριµένο χαρακτηρισµό είναι τα εξής:
• Προσφώνηση στην αρχή του κειµένου «Αγαπητοί φίλοι» και αποφώνηση
στο τέλος «Σας ευχαριστώ»
• Στοιχεία προφορικότητας στη γλώσσα
-Εναλλαγή ρηµατικών προσώπων ( α΄ ενικό - α΄ πληθυντικό – γ΄ ενικό και
πληθυντικό)
- Βραχυπερίοδος λόγος
-Χρήση ερωτήσεων
-Πλήθος επεξηγήσεων και παραδειγµάτων
(Αρκούσαν 3 στοιχεία από τα παραπάνω)

Β2.

Η παράγραφος αναπτύσσεται µε τη µέθοδο των αιτίων και αποτελεσµάτων3
και µε τη µέθοδο της σύγκρισης – αντίθεσης4.
Ειδικότερα ο οµιλητής
Για τη µέθοδο των αιτίων και αποτελεσµάτων
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Β1.

2. Έκφραση- Έκθεση, ΟΕ∆Β, τεύχος Α΄, σελ. 98-99
3. Έκφραση- Έκθεση, ΟΕ∆Β, τεύχος Γ΄, σελ.267
4. Έκφραση- Έκθεση, ΟΕ∆Β, τεύχος Β΄, σελ. 127 και τεύχος Γ΄ σελ. 267

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 7

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017

Ε_3.Νλ3Γ(α)

Β΄ ΦΑΣΗ

Β4.α)

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

7

• Παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της δηµαγωγίας και της συγκρότησης των
ανθρώπων σε µάζα.
Η επιλογή της συγκεκριµένης µεθόδου επιβεβαιώνεται µε τις εκφράσεις
(οδηγεί για µικρό χρονικό διάστηµα… αναδύεται το στοιχείο της συλλογικής
ψυχής… χάνουν την προσωπική τους ιδιαιτερότητα και βουλιάζουν…)
Για τη µέθοδο της σύγκρισης και αντίθεσης
• Αντιπαραβάλλει τον ρόλο του δηµαγωγού, ο οποίος επενεργεί για σύντοµο
διάστηµα προς µια συγκεκριµένη κατεύθυνση, διαµορφώνοντας µ’ αυτόν
τον τρόπο τη νοοτροπία του όχλου προς τον ρόλο της σύγχρονης µάζας, η
οποία στοχεύει στο υποσυνείδητο του πλήθους και οδηγεί στην απώλεια
της ατοµικότητας.
Η επιλογή της συγκεκριµένης µεθόδου επιβεβαιώνεται από την ύπαρξη του
αντιθετικού συνδέσµου «ενώ».

Αντώνυµα5

εύνοια

δυσµένεια, αµεροληψία, αντικειµενικότητα

συλλογική

ατοµική, µεµονωµένη, εξατοµικευµένη

συγκρότηση κατάργηση, διάλυση
εξασθένηση

ενίσχυση, ενδυνάµωση, ισχυροποίηση

παρεµφερείς ανόµοιες, διαφορετικές, αναντίστοιχες

ÈÅ

Β4.β) Νοηµατική σχέση6 που αποδίδουν οι εκφράσεις
• λοιπόν: συµπέρασµα
• Παραδείγµατος χάρη: παράδειγµα
• βεβαίως: έµφαση, βεβαιότητα

5. Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Γ. Μπαµπινιώτη, εκδ. Κέντρο Λεξικολογίας
6. Έκφραση- Έκθεση, ΟΕ∆Β τεύχος Β΄, σελ. 248
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Η λειτουργία της γλώσσας7
i. αναφορική
ii. ποιητική
iii. ποιητική
iv. αναφορική
v. ποιητική

Γ.

Η λερναία ύδρα του λαϊκισµού8
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7

B4.γ) παύλα: επεξήγηση του όρου «χυλώδη οµοιογένεια» µε την απλούστερη
φράση «αρχίζουν να µοιάζουν όλοι»
εισαγωγικά: απόδοση ορολογίας, έµφαση σε ένα βασικό χαρακτηριστικό των
νεότερων κοινωνιών

Πρόλογος
Ο λαϊκισµός είναι ένα φαινόµενο που κατακλύζει τον δηµόσιο βίο.
Στηριγµένο στο ψέµα και την υποκρισία, λαµβάνει διάφορες µορφές και
µολύνει κάθε πτυχή της κοινωνικής µας ζωής. Όπως η λερναία ύδρα µε τα
πολλά κεφάλια έσπερνε τον όλεθρο κι ήταν αθάνατη, έτσι και ο λαϊκισµός –
τηρουµένων των αναλογιών – εµφανίζεται µε πολλά πρόσωπα (στην πολιτική,
στη δηµοσιογραφία, στον αθλητισµό, στην τέχνη κ.λπ.) και επηρεάζει
αρνητικά τόσο τα άτοµα όσο και τις κοινωνίες.

ÈÅ

7. Έκφραση- Έκθεση, ΟΕ∆Β τεύχος Α΄, σελ. 44-46
8. Έκφραση- Έκθεση, ΟΕ∆Β τεύχος Γ΄, σελ.168-169
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Κύριο Μέρος
Α΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΛΑΪΚΙΣΜΟΥ
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Για το άτοµο
• Άγνοια: Το άτοµο εγκλωβίζεται στην άγνοια. Πιστεύοντας τα ψέµατα που
εκτοξεύονται σε πολιτικό και δηµοσιογραφικό επίπεδο, διαµορφώνει µια
στρεβλή εικόνα της πραγµατικότητας. Έτσι επέρχεται σύγχυση στον τρόπο
που αντιµετωπίζει γεγονότα και καταστάσεις.
• Χειραγώγηση: Το κοινωνικό σύνολο ετεροπροσδιορίζεται, οι επιλογές του
διαµορφώνονται από τις υποδείξεις και τις κατευθύνσεις προσώπων που
παραποιούν την πραγµατικότητα, λειτουργώντας µε υποκρισία και
προσποιούµενα ότι ενδιαφέρονται για το καλό του συνόλου.
• Αδρανοποίηση: Ο λαϊκισµός εξωραΐζει την πραγµατικότητα και
αποκοιµίζει τον πολίτη. Τον δίνει την αίσθηση ότι όλα λειτουργούν σωστά
και αποτελεσµατικά. Έτσι, ο πολίτης παγιδεύεται σε µια κατάσταση
πολιτικής αφασίας, απενεργοποιείται και παύει να ελέγχει τους κρατούντες.
• Αλλοτρίωση πολιτικών: Οι πολιτικοί για να γίνουν αρεστοί
συµπεριφέρονται µε ευτέλεια και γελοιοποιούνται. Τα κατάφωρα ψέµατα
και οι ανέντιµοι τρόποι που µετέρχονται για να επηρεάσουν τους πολίτες,
τους διαβρώνουν ηθικά, αλλοιώνουν το χαρακτήρα και την προσωπικότητά
τους, αποµακρύνοντάς τους από τον ρόλο της.

ÈÅ

Για την κοινωνία
• ∆ιαιώνιση προβληµάτων: Η πολιτική παύει να εξυπηρετεί τον πολίτη. Η
άσκησή της περιορίζεται στην ικανοποίηση συµφερόντων και όχι στην
προώθηση των λαϊκών αιτηµάτων. Έτσι, τα προβλήµατα παραπέµπονται
στις καλένδες και διαιωνίζονται.
• Υποτέλεια λαού: Ο λαός µόνο κατ’ ευφηµισµό είναι κυρίαρχος. Στην
ουσία άγεται και φέρεται από τα παιχνίδια των επικοινωνιολόγων και από
το ταλέντο των κοµµατικών επιτελείων να αναδεικνύουν την «ισχυρή λαϊκή
βούληση», την οποία, όµως πνίγουν στο "φαίνεσθαι".
• Πολιτική ευτέλεια: Ο πολιτικός πολιτισµός γίνεται είδος εν ανεπαρκεία. Η
κενολογία, η κούφια ρητορική, ο ποµπώδης, βερµπαλιστικός λόγος
αντικαθιστούν τα επιχειρήµατα, την ουσία. Η λασπολογία και η σπίλωση
καταντούν συνήθεις πρακτικές. «Τα ψεύτικα τα λόγια, τα µεγάλα»
ισοπεδώνουν την πολιτική ζωή.
• Απουσία ηγετών: Ο λαϊκισµός εκτρέφει ασπόνδυλους ηγέτες, ανθρώπους
που δεν διηθούν τα λαϊκά αιτήµατα. ∆εν εµπλουτίζουν τον δηµόσιο λόγο,
απλώς διαχειρίζονται µε επικοινωνιακά τεχνάσµατα την εξουσία, χωρίς να
έχουν όραµα και µακρόπνοο σχεδιασµό.
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 5 ΑΠΟ 7

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017
Β΄ ΦΑΣΗ

Ε_3.Νλ3Γ(α)

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

7

• Υποβάθµιση της Τέχνης: Προωθούνται έργα µε ηµεροµηνία λήξεως, έργα
που δεν αγγίζουν την ψυχή ή που δεν θα καταγραφούν στη συλλογική
συνείδηση. Πρόκειται για προϊόντα υποκουλτούρας που εξυπηρετούν το
εφήµερο κέρδος και όχι την αγωγή της ψυχής ή την αισθητική ανάταση.
• Τηλεοπτική ρηχότητα: Επιλέγονται προγράµµατα ανούσια και ευτελή που
δεν προάγουν την ποιότητα. Τηλεοπτικά σκουπίδια ανάγονται σε
καλαίσθητα θεάµατα, ενώ, από την άλλη, στη δηµοσιογραφία η
αντικειµενικότητα θυσιάζεται στο βωµό του εντυπωσιασµού.
Μεταβατική παράγραφος (προαιρετικά)
Οι συνέπειες, λοιπόν, του λαϊκισµού επιφέρουν αποσυντονισµό και
σύγχυση στον τρόπο που το άτοµο κατανοεί τα πράγµατα, ενώ, από την
άλλη, εθίζει την κοινωνία στην υποκρισία και το ψέµα. Το γνήσιο,
αυθεντικό, λαϊκό στοιχείο εκτοπίζεται και τη θέση του καταλαµβάνει το
εκλαϊκευτικά µακιγιαρισµένο. Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι ώστε να
αντισταθούµε στο κίβδηλο πρόσωπο του λαϊκισµού και, µε καθαρή όραση,
να αποτρέψουµε τις αρνητικές του παρενέργειες.

ÈÅ

Β΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
• Κριτική σκέψη: Ο λαϊκισµός στηρίζεται στην παραπλάνηση, στην
εσκεµµένη ανειλικρίνεια. Ανάχωµα στις µεθόδους του θα αποτελέσει η
ανθρωπιστική παιδεία, που µε την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης θα
προσδώσει στο µαθητή-µελλοντικό πολίτη τα εφόδια ώστε να εντοπίζει το
λαϊκιστικό λόγο και να τον καταγγέλλει.
• Εξοικείωση µε τον διάλογο: Ενίσχυση του διαλόγου στην οικογένεια και
στο σχολείο, ενδυνάµωση της πολυφωνίας. Ανάλυση της επικαιρότητας, µε
βάση την προβολή της από τα ΜΜΕ, αναζήτηση της άλλης, της αθέατης
πλευράς των πραγµάτων.
• ∆ηµοκρατική συνείδηση: Όσο είναι ενεργά τα δηµοκρατικά
αντανακλαστικά, τόσο πιο πολύ καταστέλλεται ο λαϊκισµός. Με την άρση
του ατοµικισµού, το πραγµατικό ενδιαφέρον για τα κοινά, ο πολίτης
επιδεικνύει δηµοκρατικές ευαισθησίες και δεν αφήνει έδαφος ώστε να
αναπτυχθούν λαϊκιστικές συµπεριφορές. Κοιτίδα δηµοκρατικών
συνειδήσεων αποτελεί το σχολείο που µε την κατάλληλη αγωγή, αλλά και
τον ενεργό ρόλο των µαθητικών κοινοτήτων θα δείξει το δρόµο για την
αναχαίτιση του λαϊκισµού.
• Ενεργοποίηση πολιτών: Η δράση των πολιτών διαδραµατίζει καθοριστικό
ρόλο στην αντιµετώπιση του λαϊκισµού. Κάνοντας αισθητή την παρουσία
της, η «κοινωνία των πολιτών» θα αποδυναµώσει το λαϊκιστικό λόγο χωρίς
να γίνεται φερέφωνο των λαοπλάνων και των µηχανορράφων της
πολιτικής.
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• ∆ραστηριοποίηση των πνευµατικών ανθρώπων: Οι πνευµατικοί
άνθρωποι είναι "τα µάτια της κοινωνίας". Είναι αυτοί που έχοντας τις
κεραίες τους ανοιχτές µπορούν να αντιληφθούν τις παρασκηνιακές
µεθοδεύσεις, τον πολιτικό πατερναλισµό, να τον αποκαλύψουν στον κόσµο
ώστε να τον καθοδηγήσουν σωστά, εκλαϊκεύοντας τον λόγο τους.
• ∆ηµοσιογραφική δεοντολογία: Οι δηµοσιογράφοι οφείλουν να
αντιληφθούν ότι δεν ασκούν απλώς ένα επάγγελµα, αλλά ένα λειτούργηµα.
Χρέος τους είναι η αντικειµενικότητα και ο έλεγχος της εξουσίας, όχι η
συγκάλυψη ή ο εξωραϊσµός. Με δηµοσιογράφους που δεν "πιθηκίζουν",
δεν αναπαράγουν απλοϊκά κοµµατικές γραµµές, καταγγέλλεται η κενολογία
και προστατεύεται το δηµόσιο συµφέρον.
Επίλογος

Όπως στην αρχαιότητα υπήρχαν αδίστακτοι δηµαγωγοί που
«καλόπιαναν, εθώπευαν και εξαπατούσαν τον ∆ήµο», έτσι και σήµερα η
πολιτική σκηνή – αλλά και κάθε τοµέας της κοινωνίας – βρίθει από αγύρτες
που θέλουν να παραπλανήσουν το λαό, εξασφαλίζοντας την εύνοιά του. Η
διαχρονική παρουσία του φαινοµένου καταµαρτυρά ότι είναι δύσκολα
αντιµετωπίσιµο. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι πρέπει να παραδοθούµε
αµαχητί. Μπορεί να µην κατατροπώσουµε το τέρας του λαϊκισµού, όπως ο
Ηρακλής τη λερναία ύδρα, σίγουρα όµως µε την ενεργή µας αντίσταση θα
καταφέρουµε ένα καίριο πλήγµα9,10.

ÈÅ

9. Σε κάθε περίπτωση για την ανάπτυξη του θέµατος είναι αποδεκτά στοιχεία διαφορετικά απ’ αυτά
που παρουσιάστηκαν, αρκεί να είναι θεµελιωµένα και αιτιολογηµένα ώστε να είναι πειστικά.
10. Για την παραγωγή λόγου να ληφθεί υπόψιν το επικοινωνιακό πλαίσιο. Πρόκειται για άρθρο,
οπότε χρειάζεται τίτλο και προσπάθεια αντικειµενικής προσέγγισης του θέµατος, µε κατάλληλες
γλωσσικές επιλογές που να αποδίδουν το ανάλογο ύφος. Βλ. Έκφραση- Έκθεση, ΟΕ∆Β τεύχος Γ΄,
σελ.158, 163
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