Απαντήσεις
Περίληψη
Θέµα του κειµένου είναι τα χαρακτηριστικά του δηµαγωγού. Αρχικά ο κειµενογράφος
υποστηρίζει ότι αυτός αφενός ταυτίζει το µη ευχάριστο για τον πολίτη µε το άδικο και αφετέρου
δηλώνει ότι οι πλούσιοι και οι ξένοι επιβουλεύονται το λαό. Ο δηµαγωγός ενσαρκώνει το
πνεύµα της αντίστασης και θεωρεί ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να διεκδικήσουν πιο δυναµικά
από τους ξένους τη συνέχιση του δανεισµού. Απόρροια της επιρροής των δηµαγωγών είναι να
µάχονται σήµερα ακόµα και οι κοινωνικές οµάδες που έχουν άδικο. Καταλήγει αναφέροντας ότι
ο δηµαγωγός µόνο απορρίπτει αντιλαϊκά µέτρα, δεν κάνει προτάσεις γιατί δεν έχει την ευθύνη
υλοποίησης της πολιτικής, λέει µόνο αυτά που ο λαός θέλει να ακούσει. (106 λέξεις)
Παραγραφοποίηση
Λέξεις κλειδιά: κάτι µας πονάει – άδικο – δεν είναι άδικο – επειδή µας πονάει
Πολλές πολιτικές πρακτικές είναι επώδυνες, πολλά µέτρα πλήττουν τους πολίτες, ακόµα και τα
λαϊκά στρώµατα που δεν έχουν µεγάλη οικονοµική ευχέρεια – γι’ αυτό µπορούν να
χαρακτηριστούν και άδικα. Όµως, η εφαρµογή αυτών των πολιτικών θα µπορούσε ίσως να
επιφέρει ένα µακροπρόθεσµο κέρδος για την κοινωνία, για τις επόµενες γενιές κι ας είναι
επίπονη για την παρούσα γενιά – ίσως, πάλι, να στρέφεται εναντίον κοινωνικών οµάδων που
έχουν «βολευτεί» µε το υπάρχον καθεστώς χάνοντας προνόµια που άδικα κατείχαν  ό,τι µας
πονάει δεν είναι αναγκαία και άδικο.
Συνώνυµα
πολυδιάστατη: πολύµορφη, πολυσχιδής, πολυµερής
εγχώριας: ντόπιας, γηγενούς
αποφευχθεί: αποτραπεί, ανασταλεί
Αντώνυµα
πολυδιάστατη: µονόπλευρη, µονοµερής
αντίστασης: παθητικοποίηση, εφησυχασµός
απραξία: ενεργητικότητα, εγρήγορση
Νοηµατική σχέση
µολονότι: αντίθεση
µε άλλα λόγια: επεξήγηση
άρα: συµπέρασµα
Συνοχή παραγράφου
1η – 2η πρόταση  συνδέονται µε την αντωνυµία «η οποία» που αντικαθιστά τη φράση
µανιχαϊκή πλειοδοσία - αναφορά.
2η – 3η πρόταση  η τρίτη πρόταση επεξηγεί το νόηµα της δεύτερης πρότασης.
3η -4η πρόταση  συνδέονται µε το «λοιπόν» - συµπέρασµα.
Χρήση εισαγωγικών
«καλού δηµαγωγού» - ειρωνεία
Γραµµατειακό είδος
Επιφυλλίδα
α) µεσαίο µέγεθος
β) γραµµατειακό είδος δηµοσιευµένο σε εφηµερίδα
γ) παίρνει αφορµή από ένα επίκαιρο γεγονός (φαινόµενα δηµαγωγίας της σύγχρονης εποχής)
και στη συνέχεια αναφέρεται γενικά στα χαρακτηριστικά της δηµαγωγίας (βρίσκεται, δηλαδή,
ανάµεσα στο άρθρο και το δοκίµιο).
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Έκθεση
α΄ ερώτηµα
παθητικοποίηση  δηµαγωγία
τυποποίηση – µαζοποίηση – οµοιοµορφία – απουσία αγωνιστικής διάθεσης – αδυναµία
αντίστασης στις δηµαγωγικές πολιτικές
ατοµικισµός  δηµαγωγία
ευδαιµονισµός – ατοµικισµός – ανταγωνιστικές σχέσεις – αδιαφορία για τον συνάνθρωπο και
για τα κοινά – αδιαφορία για τα δηµόσια πράγµατα – απουσία γνώσης για τα πολιτικά δρώµενα
– αδυναµία διάκρισης του λαϊκιστή από τον έντιµο πολιτικό.
αµοραλισµός  δηµαγωγία
απουσία ανθρωπιστικών αξιών – εξαχρείωση – ιδιοτέλεια – οι δηµαγωγοί πολιτικοί είναι
αδίστακτοι, απουσία συνειδησιακών φραγµών που θα τους απέτρεπαν από τη επίδειξη
λαϊκίστικης συµπεριφοράς
β΄ ερώτηµα
Νέοι  ενηµέρωση για τα πολιτικά πράγµατα
πολύπλευρη ενηµέρωση από εφηµερίδες – ∆ιαδίκτυο – διασταύρωση των πληροφοριών –
απόκτηση προσωπικής άποψης για τα πολιτικά πράγµατα – διάκριση της λαϊκίστικης
συµπεριφοράς.
Νέοι  ενεργή συµµετοχή στα πολιτικά πράγµατα
πολιτικοποίηση (όχι κοµµατοποίηση) των νέων ανθρώπων – ενδιαφέρον για ενασχόληση µε
την πολιτική – άµεση ενηµέρωση και επαφή µε την πολιτική – δυνατότητα διάκρισης των
δηµαγωγών και εξοστρακισµού τους από την πολιτική σκηνή.
Νέοι  ενεργή αντίδραση
Απουσία παθητικοποίησης – ενεργή αντίσταση, αντίδραση (συµµετοχή σε διαδηλώσεις
διαµαρτυρίας, συλλαλητήρια µε αίτηµα την πολιτική διαφάνεια)
Νέοι  µόρφωση
Οφείλουν να λάβουν παιδεία που να ενισχύει την κριτική τους σκέψη - ενίσχυση του
στοχασµού, της λογικής – δυνατότητα διαµόρφωσης προσωπικής άποψης για τα πράγµατα –
αποτροπή χειραγώγησης από δηµαγωγούς – δυνατότητα διάκρισης της συµπεριφοράς τους.
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