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ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

      Το ανάστημα ενός ηγέτη κρίνεται με τα μέτρα των απαιτήσεων και των στόχων 

κάθε λαού. Για τους Ινδούς μεγάλος ηγέτης ήταν ο Μαχάτμα Γκάντι,  για τους 

Τούρκους ο Κεμάλ Ατατούρκ. Στην αξιολόγηση της μεγαλοσύνης δηλώνονται τα 

κριτήρια ποιότητας, η «κατά κεφαλήν» καλλιέργεια, το επίπεδο ωριμότητας (ή της 

αρχοντιάς που θα ’λεγε ο Ελύτης) κάθε λαού. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και 

για τα μέτρα που προδίδουν κοινωνική ακμή ή για μέτρα που τα επιβάλλει η 

ιστορική παρακμή: προσόντα απαιτούμενα ως αυτονόητες προϋποθέσεις για την 

ανάληψη μιας ηγετικής ευθύνης, φαντάζουν σε κοινωνίες έκπτωσης και παρακμής 

σαν ανυπέρβλητη  μεγαλοσύνη.  

 

     Είναι και η σύγκριση που διαμορφώνει τα κριτήρια .  Όταν στο ηγετικό προσκήνιο 

κυριαρχούν σπιθαμιαία αναστήματα, ή κραυγαλέος αμοραλισμός ,  ο απλώς 

επαρκής, σοβαρός και τίμιος παίρνε ι στα μάτια των πολλών διαστάσεις 

χαρισματικής εξαίρεσης.  

 

     Ουσιαστικό κριτήριο της μεγαλοσύνης ενός ηγέτη  (αλλά και της επάρκειας ενός 

πολιτικού) ίσως να είναι η ικανότητά του στην αξιολόγηση  των δυνατοτήτων και 

αναγκών του δικού του συγκεκριμένου λαο ύ  (και η συνακόλουθη ιεράρχηση 

προτεραιοτήτων). Ό,τι φαντάζει σαν αστραφτερή επιτυχία μπορεί να εξαντλείται 

στο επικαιρικό και εφήμερο, να μη θεμελιώνει μακροπρόθεσμη γόνιμη προοπτική. 

Ούτε και οι «αντικειμενικά» θεμιτοί μεγαλεπήβολοι στόχοι είναι πάντοτε και 

αναγκαίοι για κάθε συγκεκριμένο λαό. Θα ήταν αποτυχημένος ένας Ελβετός 

πολιτικός που θα επιχειρούσε τη γλωσσική ενοποίηση των καντονίων ή την 

καλλιέργεια συνείδησης λαμπρού ιστορικού παρελθόντος των Ελβετών, βάζοντας 

σε δεύτερη μοίρα την τραπεζική οικο νομία, τον τουρισμό και την ωρολογοβιοτεχνία 

της χώρας του. Αντίστοιχα αποτυχημένος θα ήταν και ένας ισραηλινός πολιτικός 

που θα επιχειρούσε ν’ αναπτύξει την οικονομία, την άμυνα και τη διπλωματία της 
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χώρας του παραμελώντας τη γλωσσική ενότητα ή την καλλιέ ργεια της πολιτιστικής 

ιδιαιτερότητας του λαού του.     

    Ακόμη και ο απαραίτητος σε κάθε κοινωνία συνεχής εκσυγχρονισμός δεν είναι 

πανάκεια πολιτικής επιτυχίας .  Υπάρχουν κράτη που αποκλείεται να επιβιώσουν 

ιστορικά ή να γίνονται σεβαστά στο διεθνή στίβο  με μόνο τον εκάστοτε 

εκσυγχρονισμό τους. Αποκλείεται ακόμα να κατορθώσουν τον απαραίτητο 

εκσυγχρονισμό, αν τον αυτονομήσουν και τον διαχωρίσουν από τις δικές τους 

ιδιαίτερες ανάγκες και επιδιώξεις. Το εφήμερα «σύγχρονο» δεν είναι αυταξία, δεν 

αρκεί από μόνο του για να εξασφαλίσει ποιότητα ζωής σε μια κοινωνία, κυρίως 

όταν δεν αφομοιώνεται οργανικά στη εμπράγματη πείρα υψηλών πολιτιστικών 

κατορθωμάτων, κριτηρίων αξιολόγησης και ιεράρχησης αναγκών. Δεν είναι σπάνια 

τα παραδείγματα χωρών που εκβαρβαρώθηκαν αι σθητικά, υποβαθμίστηκε τραγικά 

το μέσο μορφωτικό τους επίπεδο και αποδιοργανώθηκαν κοινωνικά εξαιτίας 

αλόγιστων ή πολιτικών εγχειρημάτων εκσυγχρονισμού.      

     Ίσως είναι αδύνατο ένας ηγέτης να συνδυάζει με επάρκεια το φυσικό 

πολιτιστικό «ένστικτο» ή χάρισμα και την οξυμμένη ευαισθησία και καλλιέργεια .  

Γι’ αυτό και το κυρίως γνώρισμα του μεγάλου ηγέτη θα πρέπει μάλλον να 

εντοπιστεί στην ικανότητα του να έχει (και να διατηρεί) σαφή επίγνωση των ορίων 

του. Να ξέρει να βρίσκει συνεργάτες που θα αναπληρώνο υν τα δικά του 

υστερήματα, να τους εμπιστεύεται, να δουλεύει επιτελικά, να είναι ανοιχτός στην 

κριτική, να μη θωρακίζεται σε εγωκεντρικές άμυνες. Η αρχαία ρήση ότι «αρχή 

άνδρα δείξει» φαίνεται να υποδηλώνει την καίρια δοκιμασία της ανθρώπινης 

ποιότητας (της αρετής έλεγαν οι Έλληνες) που συνεπάγεται η άσκηση εξουσίας. Τα 

σπιθαμιαία στην πολιτική αναστήματα καυχησιολογούν και κομπάζουν  αδιάκοπα 

για μηδαμινά ή εφήμερα επιτεύγματα –όπως κάθε αποτυχημένος στο επάγγελμά 

του. Αντίθετα, ο αληθινά μεγάλος ηγέτης κυρ ιαρχείται από την αίσθηση των 

αποτυχιών και λαθών του αυτοκρινόμενος συνεχώς με τα μέτρα των 

μεγαλεπήβολων οραματισμών του.  

 

     Υπάρχει βέβαια και η άλλη αρχαία ρήση ότι «ουδεμία ηδονή εγγυτέρω του θείου 

ή η περί τάς τιμάς ευφροσύνη» 1.  Γι’ αυτό και η πολιτική είναι συνήθως ένας 

αμείλικτος στίβος ανταγωνιστικών ηδονοθηρικών ορέξεων, μανιασμένων 

επιδιώξεων αναρρίχησης στην ψευδαίσθηση της «θειότητας». Οι κοινωνίες συνήθως 

τιμούν τους ηγέτες τους, είτε από ευγνωμοσύνη για την προσφορά τους  είτε 

προβάλλοντας στα πρόσωπά τους την ανεπίγνωστη νοσταλγία για τις ηδονικές 

απολαύσεις που προσπορίζει  η άσκηση εξουσίας. Πόσο μπορεί ο ηγέτης να 

αποφύγει την παγίδα της μέθης από τις τιμές του πλήθους, τα φώτα της 

δημοσιότητας τα στραμμένα συνεχώς στο πρόσωπό του, τη λάμψη της 

            
1 διότ ι  καμία  ανθρώπινη  ευχαρίστηση  δεν  φαίνετα ι  να  ε ίναι  πλησιέστερα  στο  θε ίο  απ '  ό ,τ ι  η  χαρά  που  προκα

λούν  οι  τ ιμές 
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επισημότητας σε υποδοχές και διεθνείς συναντήσεις, την πρόσβαση στον πλούτο, 

την άνεση, την ομορφιά πολύτιμων αποκτημάτων; Ίσως η μεγαλοσύνη του μεγάλου 

ηγέτη να έγκειται στη νηφάλια αποφυγή αυτής της καταστροφικής παγίδας.  

      Κοινωνίες αληθινά προηγμένες είναι  φειδωλές στην εξιδανίκευση ή 

ειδωλοποίηση των ηγετών τους .  Διατηρούν την κριτική τους εγρήγορση, ξέρουν να 

τιμούν, αλλά και να σταθμίζουν προσόντα και μειονεκτήματα. Καταδικασμένες 

στην παρακμή είναι οι κοινωνίες του άκρι του λιβανωτού, της μυθοποιητικής 

υστερίας.   

 

[κείμενο του Χρήστου Γιανναρά, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ]  

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ  

 

Α.  Να γράψετε την περίληψη  του κειμένου που σας δόθηκε σε 100 -120 λέξεις.  

( 25 ΜΟΝΑΔΕΣ )  

Β1 .  Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο 100 περίπου λέξεων το περιεχόμενο του 

αποσπάσματος << Γι’ αυτό και το κυρίως γνώρισμα του μεγάλου ηγέτη θα 

πρέπει μάλλον να εντοπιστεί στην ικανότητα του να έχει (και να διατηρεί) 

σαφή επίγνωση των ορίων του >>  

(10 ΜΟΝΑΔΕΣ )  

Β2.  Να αναγνωρίσετε τον τρόπο ανάπτυξης  της 3ης και της 4ης .  

( 4 ΜΟΝΑΔΕΣ)  

Β3.  Να αναγνωρίσετε τη συλλογιστική πορεία (2 ΜΟΝΑΔΕΣ) και τους τρόπους 

πειθούς στην 6η παράγραφο του κειμένου «Υπάρχει βέβαια και άλλη αρχαία 

ρήση…. ίσως η μεγαλοσύνη του μεγάλου ηγέτη να έγκειται στη νηφάλια 

αποφυγή αυτής της καταστροφικής παγίδας» (3 ΜΟΝΑΔΕΣ).  

Β4.  Να δώσετε  συνώνυμα για τις παρακάτω λέξεις του κειμένου :  ανυπέρβλητη ,  

αμοραλισμός ,  κομπάζουν, προσπορίζει,  φειδωλές.  

( 5 ΜΟΝΑΔΕΣ )  

Β5. αυτονόητες, εξαίρεσης, εφήμερα, αυταξία, εμπράγματη :  Να βρείτε τα 

συστατικά στοιχεία των παραπάνω λέξεων και να σχηματίσετε  μια νέα 

σύνθετη από το τελευταίο συνθετικό.  

( 5 ΜΟΝΑΔΕΣ)  
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Β6 .  Να επισημάνετε τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα της επιφυλλίδας στο 

κείμενο που σας δίνεται.  

(6 ΜΟΝΑΔΕΣ)  

Γ.  Η στάση της κοινωνικής αδιαφορίας και της πολιτικής αδράνειας τείνει πλέον 

να λάβει το χαρακτήρα γενικευμένου φαινομένου, ιδιαίτερα μάλιστα στις 

τάξεις των νέων. Να αναλύσετε τους παράγοντες που συνεργούν  στην 

τοποθέτησή της  και να εξηγήσετε με ποιο τρόπο θα μπορούσε το σχολείο  να 

συμβάλει στην ανάδειξη του νέου σε ενεργό  και δραστήριο πολίτη. Υποθέστε 

πως το κείμενό σας (500 -600 λέξεις) αποτελεί εισήγηση που θα εκφωνήσετε σε 

μια σχολική εκδήλωση.  

( 40 ΜΟΝΑΔΕΣ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


