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ΛΑΪΚΟΤΗΤΑ-ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ 

 

Εννοιολογικές διευκρινίσεις 

 

Η Λαϊκότητα και  ο λαϊκισμός είναι δύο έννοιες που ως κέντρο αναφοράς τους έχουν 

τον λαό, ωστόσο είναι διαμετρικά αντίθετες 

 

 
ΛΑΪΚΟΤΗΤΑ 

 
ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ 

 

Σο επίθετο «λαϊκός» αναφέρεται σε αυτόν 

που ανήκει στον λαό ή που προέρχεται 

από τον λαό. Η «λαϊκότητα» αναφέρεται 

στον χώρο της πολιτικής, εκφράζει τη 

συμμετοχή, την παρουσία του λαού στην 

άσκηση της πολιτικής εξουσίας και την 

ανύψωσή του σε καθοριστικό παράγοντα 

της ιστορίας.  

 

 

Λαϊκισμός είναι η κατ’ επίφαση λαϊκότητα, 

δηλαδή αυτό που δείχνει να είναι λαϊκό, 

ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. 

Δηλαδή, η μίμηση της συμπεριφοράς του 

λαού από παράγοντες που δεν 

προέρχονται από αυτόν, π.χ. ο υποψήφιος 

βουλευτής που κατά την προεκλογική 

περίοδο παριστάνει το παιδί του λαού, ενώ 

προέρχεται από πλούσια οικογένεια. 

 

Ο όρος αναφέρεται επίσης στην επιβολή 

ενός «χαρισματικού» ηγέτη στο λαό, ο 

οποίος αναδεικνύεται μέσα από ένα 

πρόγραμμα που ικανοποιεί τις λαϊκές 

διεκδικήσεις 

 

 
Επιχειρήματα 

Χαρακτηριστικά 

Ο λαϊκισμός στηρίζεται στην εσκεμμένη ανειλικρίνεια , στην παραπλάνηση και τον 

εφησυχασμό του λαού, με στόχο την καθοδήγηση και ποδηγέτησή του. Πρόκειται για 

μια τακτική/συμπεριφορά που αναφέρεται στις συνήθειες, τις δοξασίες, τις αντιλήψεις 

του λαού προκειμένου να πεισθούν οι πολλοί ότι η εξουσία ταυτίζεται με το λαό ενώ 

στην πραγματικότητα οι αποφάσεις που λαμβάνονται αποβλέπουν στην ικανοποίηση 

των συμφερόντων της εξουσίας. Ο λαϊκιστής ηγέτης θέτει σκοπίμως ψευτοδιλήμματα, 

όπως «εχθροί ή φίλοι», «ταραξίες ή φιλήσυχοι», «αλλοεθνείς ή ομοεθνείς», με απώτερο 

σκοπό την καλλιέργεια ανασφάλειας στον λαό, ώστε να αυτοπροβληθεί στη συνέχεια 

ο ίδιος σαν προστάτης και σωτήρας.  

Ο λαϊκισμός στοχεύει στον πατερναλισμό  
 

Πατερναλισμός 

Ο πατερναλισμός αφορά την τάση κάποιου να φέρεται προστατευτικά και 

κηδεμονευτικά σε κάποια πρόσωπα, δηλαδή η προσπάθεια καθοδήγησης, 

χειραγώγησης. 

 

Μέθοδοι 

παραπληροφόρηση-προπαγάνδα 

εκμετάλλευση των αδυναμιών του πλήθους (ανασφάλεια, φόβοι, ανησυχίες) 

οργάνωση λαϊκών/μαζικών εκδηλώσεων (άρτος και θεάματα) 

εξιδανίκευση/κολακεία  

κινδυνολογία 

αποφυγή επιχειρηματολογίας-επίκληση στο συναίσθημα και το ήθος του δέκτη 

αξιοποίηση της γλώσσας της εξουσίας (μεγαλοστομία, υποσχεσιολογία, γενικόλογίες 

κ.λ.π.) 
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Μορυές λαϊκισμού 
 

Ο λαϊκισμός απαντάται τόσο στο κοινωνικό/πολιτισμικό  όσο και στο πολιτικό επίπεδο. 

το κοινωνικό επίπεδο φαινόμενα λαϊκισμού συναντάμε στη γλώσσα, την τέχνη, την 

επιστήμη κτλ.  

 

 

Μορφές 

 

Συνέπειες 

 

Στο πολιτικό επίπεδο 

 ο όρος συνδέεται με την εξαπάτηση του λαού, 

τη δημαγωγία, τη χειραγώγηση, την 

καλλιέργεια προσωπολατρίας. Προωθούνται  

οι πελατειακές σχέσεις, γίνεται 

καπηλεία ιδεών ή συμβόλων (πατριδοκαπηλία) 

 

 

 

 

 

 

Σε πολιτισμικό επίπεδο:  

Στην εκπαίδευση:  

χαμηλού επιπέδου εκπαίδευση ή με απλοϊκό 

τρόπο ώστε να κολακεύονται οι μαθητές, 

υποσχέσεις για όλο και ευκολότερη πρόσβαση 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Φαριστική βαθμολογία 

 

Γλώσσα: 

Απαξίωση της χρήσης «λόγιων» λέξεων ή 

εκφράσεων επειδή –δήθεν- αποτελούν ένδειξη 

σχολαστικισμού ή συντηρητισμού 

 Εκχυδαϊσμός-βωμολοχία 

 Γλωσσική αργκό 

 

Τέχνη 

παραγωγή τέχνης χαμηλού επιπέδου ενώ 

ουσιαστικά πρόκειται για απλοϊκή φόρμα  για 

να είναι αντιληπτή από το λαό  ή στρατευμένη 

τέχνη  κακής ποιότητας, π.χ. τα τραγούδια 

σλόγκαν που έχουν  απήχηση για μικρό 

διάστημα  (τέχνη και λαϊκισμός / μαζική 

κουλτούρα). 

Η λαϊκή τέχνη γίνεται φολκλόρ 

Σο λαϊκό τραγούδι εμπορευματοποιείται 

 

Στον αθλητισμό : 

 σύνδεση επιχειρηματιών με διάφορα 

αθλήματα, ουσιαστικά αποκτούν ιδιωτικούς 

στρατούς οπαδών. 

 

Στα ΜΜΕ:  

Εμπορευματοποίηση της ανθρώπινης 

δυστυχίας, έμφαση στα ανούσια σχόλια για 

την ιδιωτική ζωή των επωνύμων. 

«Κίτρινος» τύπος, περιοδικά ποικίλης ύλης 

προώθηση μαζικής κουλτούρας 

  

 

Ο λαός υποκαθίσταται από τους δημαγωγούς 

οι οποίοι τον επικαλούνται και τον 

παραπλανούν έτσι ώστε να νομιμοποιούν 

οποιαδήποτε πολιτική και κοινωνική εξουσία  

Υαινόμενα μεσσιανισμού  

Περιορίζεται κάθε φωνή αφύπνισης της λαϊκής 

συνείδησης  

Πολιτική περιθωριοποίηση του λαού 

Ετεροπροσδιορισμός-ετεροκατεύθυνση  

Μαζοποίηση 

 

 

 

Γιγαντισμός της ανώτατης εκπαίδευσης 

Τιοθέτηση της αρχής της «ήσσονος 

προσπάθειας» 

Απουσία  αντικειμενικής αξιολόγησης 

Δημιουργία υπερβολικών φιλοδοξιών 

Ρηχότητα, επιφανειακή μάθηση 

 

 

Γλωσσικό πρόβλημα 

Αδυναμία κατανόησης επιστημονικού και 

φιλοσοφικού λόγου 

 

 

 

 

Τποβαθμίζεται η γνήσια τέχνη 

Επιβάλλεται η μαζική κουλτούρα ως λαϊκή 

κουλτούρα  

Αποξενώνεται ο λαός από τη λόγια και λαϊκή 

παράδοση 

Προωθείται το κιτς, το κακέκτυπο, το εφήμερο, 

το εύληπτο. 

υγχέεται η βωμολοχία με το χιούμορ, η σάτιρα 

με το λίβελο. 

 

 

Υανατισμός, χουλιγκανισμός, βία 

Επιβολή ειδώλων – προτύπων ζωής (κυρίως 

στον καλλιτεχνικό και αθλητικό χώρο) τα οποία 

υποτίθεται ότι εκφράζουν το λαϊκό αίσθημα 

 

Αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης 

από τα πραγματικά σοβαρά θέματα της 

επικαιρότητας. 

Επιβάλλονται ως πρότυπα ό,τι προωθεί το star 

system 
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Αιτίες 

 

Τρόποι αντιμετώπισης 

 

΄Ανθρωπος 

 
Ψυχολογικά  

Η εκμετάλλευση από δημαγωγούς  της 

ανάγκης του λαού για στήριξη σ’ έναν ηγέτη. 

Η ψυχολογία της μάζας που κρύβει αδυναμίες, 

όπως η επιδίωξη της κολακείας.  

 

Πνευματικά  

Η έλλειψη ουσιαστικής παιδείας και 

πνευματικής καλλιέργειας η οποία στερεί από 

τον πολίτη την κριτική ικανότητα   να διακρίνει 

τους σωστούς ηγέτες από τους δημαγωγούς.  

Σο χαμηλό πνευματικό επίπεδο γίνεται εύκολα 

αντικείμενο εκμετάλλευσης 

 

 

 

 

 

 

Πολιτισμικά 

Ξενομανία, μιμητισμός 

Αποκοπή από την παράδοση 

Αστικοποίηση που ευνοεί τη μαζοποίηση  

 

Μ.Μ.Ε. 

προβολή / επιβολή ορισμένων ηγετών. 

Η διαβρωτική επίδραση των Μ.Μ.Ε. που 

επιβάλλουν αλλοτριωτικά πρότυπα ζωής 

 

Πολιτικά 

-Πολίτες 

Η αδιαφορία που υπάρχει σε μεγάλο μέρος 

του λαού σχετικά με τη δημόσια ζωή. 

 

-Πολιτικοί 

Οι προσωπικές φιλοδοξίες διάφορων 

πολιτικών 

Η επιδίωξη χειραγώγησης του λαού, εφόσον 

από αυτόν αντλείται η πολιτική δύναμη.  

Επιτηδευμένη χρήση γλώσσας από 

δημαγωγούς με στόχο την παραπλάνηση του 

λαού 

Πολιτικές – κομματικές σκοπιμότητες.  

-Θεσμοί 

Η προβληματική λειτουργία του δημοκρατικού 

πολιτεύματος  που επιτρέπει τη δημαγωγία 

δίχως συνέπειες γι’ αυτούς που την ασκούν. 

Κρίση της δημοκρατίας 

 

Κοινωνικά 

Σα διάφορα κοινωνικά προβλήματα που 

αυξάνονται και για τα οποία ο λαός επιζητά 

άμεσες λύσεις (ανεργία, βία, οικονομική 

δυσχέρεια). 

 

 
 
 
Ψυχολογικά 

υνειδητοποίηση της δύναμής του 

Αυτογνωσία 

Ορθολογισμός 

 
 

Πνευματικά  

Ολοκληρωμένη παιδεία ανθρωπιστικού 

χαρακτήρα, που θα ευαισθητοποιεί, θα 

καλλιεργεί την κρίση, θα διδάσκει το «μέτρο» και 

θα καλλιεργεί τη γλώσσα, ώστε οι άνθρωποι 

να μην παγιδεύονται σε σοφίσματα και σε 

ψευδοδιλήμματα. 

Πνευματικοί άνθρωποι 

Δραστηριοποίηση των πνευματικών 

ανθρώπων, ώστε να ενημερώνουν, να 

εκλαϊκεύουν τη γνώση και να αποκαλύπτουν 

τις παραπλανητικές μεθοδεύσεις των ηγεσιών 

 

Πολιτισμικά 

΄Εμφαση στην εθνική αγωγή, επανασύνδεση 

με την παράδοση, αισθητική αγωγή 

Προβολή και σεβασμός της ελληνικότητας 

 

Μ.Μ.Ε. 

Σύπος: παιδαγωγός του λαού 

Σήρηση δημοσιογραφικής δεοντολογίας 

Προβολή πραγματικών  

 

Πολιτικά 

-Πολίτες 

υμμετοχή και ενδιαφέρον για τα κοινά 

΄Ελεγχος της εξουσίας 

 

-Πολιτικοί 

Τπευθυνότητα 

Φρηστά ήθη 

Δημοκρατικό ήθος, ανιδιοτέλεια 

Εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος 

Ειλικρίνεια-όχι ωραιοποίηση καταστάσεων 

Κατάργηση πελατειακών σχέσεων 

Αξιοκρατία 

-Θεσμοί 

 

Ορθή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών 

Διαφάνεια 

Κυρώσεις 

 

 

Κοινωνικά/πολιτικά 

Αποτελεσματική οικονομική πολιτική 

΄Εμφαση στην ανάπτυξη 

Καταπολέμηση της φτώχειας, της βίας, των 

ανισοτήτων 

Οικογένεια 

ωστή διαπαιδαγώγηση-υγιή πρότυπα 
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ΚΕΙΜΕΝΟ-ΚΡΙΣΗΡΙΟ Θέματα 

Πληροφορίες 

1. Μια αλόθεια δεν εύναι ποτϋ λαώκύςτικη. Το βαςικό 
χαρακτηριςτικό του λαώκιςμού εύναι η εςκεμμϋνη ανειλικρύνεια. 
Λϋμε κϊτι το οπούο ξϋρουμε ότι δεν ανταποκρύνεται ςτα 
πρϊγματα, για να κολακεύουμε το «λαό». Επύςησ πρόκειται για μια 
δημόςια απόφανςη - μια ιδιωτικό κολακεύα δεν εύναι λαώκιςμόσ. 
Στην ϋννοια του λαώκιςμού υπϊρχει ςαν απαρϊβατοσ όροσ ο 
απώτεροσ ςκοπόσ - που εύναι το «παραμύθιαςμα» του αποδϋκτη 
προσ όφελοσ του πομπού. 

2. Ο «λαόσ» του λαώκιςτό εύναι ο «πελϊτησ» του. («Πελααϊτεσ 
μου!» που φωνϊζει ο Βϋγγοσ). Η ςχϋςη του λαώκιςτό με το 
ακροατόριό του εύναι πελατειακό. Προςφεύγει ςτο λαό, 
περιμένοντασ να αποκομύςει οφϋλη - να κερδύςει. Γι’ αυτό και 
υπακούει ςτο παλιό εμπορικό αξύωμα: «Ο πελϊτησ ϋχει πϊντα 
δύκιο». 

3. Ο λαώκιςμόσ εύναι προαιώνιοσ. Απλώσ παλιϊ εύχε ϊλλα ονόματα: 
δημαγωγύα, δημεγερςύα κ.λπ. Η φρϊςη του Σολωμού ότι πρϋπει να 
θεωρούμε εθνικό ό,τι εύναι αληθϋσ, εύναι το ακριβϋσ αντύδοτο του 
λαώκιςμού. «Και τι εύναι αλόθεια;» Κανεύσ δεν ϋχει το απόλυτο 
κριτόριο τησ αλόθειασ. Ο λαώκιςτόσ όμωσ κϊνει ακριβώσ το 
αντύςτροφο αυτού που λϋει ο Σολωμόσ: βαφτύζει αληθϋσ ό,τι 
θεωρεύται εθνικό. 
 
4. Ο λαώκιςμόσ δεν αφορϊ μόνο πολιτικό και MME. Σύγουρα εκεύ 
εύναι η κορυφαύα του παρουςύα. Αλλϊ εκτεύνεται παντού. 
Υπϊρχουν ςυγγραφεύσ λαώκιςτϋσ ακόμα περιςςότερο αηδιαςτικού 
από τουσ πολιτικούσ. Κϊνουν ακριβώσ το ύδιο. Κολακεύουν το 
κοινό τουσ. Γρϊφουν με τρόπο που εκτρέφει ςτερεότυπα και 
δεδομϋνεσ ιδϋεσ, επιβεβαιώνουν κλιςέ, αποκοιμύζουν τον 
αναγνώςτη, πουλϊνε ψευδαιςθόςεισ και απϊτεσ. Αφθονεύ επύςησ 
ο λαώκιςμόσ ςτουσ κρατικοδύαιτουσ διανοούμενουσ και 
ϋμμιςθουσ κονδυλοφόρουσ που ςτοχϊζονται ό,τι ςυμφϋρει τον 
εργοδότη τουσ. Ιςχυρόσ εύναι επύςησ ο λαώκιςμόσ ςτουσ χώρουσ 
τησ εκκληςύασ. 
 
5. Ο λαώκιςμόσ εύναι το αντύθετο τησ Δημοκρατύασ. Διότι δεν 
μπορεύ να υπϊρξει δημοκρατύα και επιλογϋσ, χωρύσ ορθό κρύςη. 
Αυτό πϊλι βαςύζεται ςτην ςωςτό πληροφορύα. Ο λαώκιςμόσ όμωσ 
καταλύει την ορθό πληροφόρηςη. Πολλϋσ δικτατορύεσ 
ςτηρύχτηκαν περιςςότερο ςτο λαώκιςμό παρϊ ςτα όπλα. 

 6. Ο λαώκιςμόσ ϋχει πολλϋσ μεταμφιϋςεισ. Υπϊρχει λαώκιςμόσ με 
γραβϊτα και με ζιβϊγκο, με διανοουμενύςτικο αμπϋχωνο και με 
ακαδημαώκό τόβεννο. Υπϊρχει λόγιοσ λαώκιςμόσ και αμόρφωτοσ, 
κυνικόσ και αγαπηςιϊρικοσ, ύπουλοσ και λεβϋντικοσ. 

 7. Ο λαώκιςμόσ εύναι το αντύθετο του ορθολογιςμού. Φυςιολογικϊ 
ο λαώκύςτικοσ λόγοσ απευθύνεται ςτο ςυναύςθημα - και όχι ςτη 
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λογικό. Όταν χρηςιμοποιεύ επιχειρόματα, το κϊνει με τον τρόπο 
των ςοφιςτών – «τον όςςονα λόγον κρεύττω ποιεύν». Θϋτει τη 
λογικό ςτην υπηρεςύα των καταςτϊςεων που προςπαθεύ να 
διεγεύρει. Παραποιεύ την ιςτορύα, καλλιεργεύ προκαταλόψεισ, 
μύθουσ και ςτερεότυπα. 

 8. Ο εθνικιςμόσ εύναι λαώκιςμόσ. Όλοι αυτού που εκφωνούν 
πανηγυρικούσ, όλοι αυτού που μιλϊνε για την «ιδιαιτερότητα», 
μοναδικότητα και την ανωτερότητα τησ ελληνικόσ φυλόσ το 
κϊνουν ΚΑΙ για να κολακεύουν το λαό, να του δώςουν την 
αύςθηςη πωσ εύναι ξεχωριςτόσ και υπερϋχει των βαρβϊρων 
γειτόνων, αλλϊ και των λαών τησ Δύςησ «που όταν εμεύσ χτύζαμε 
Παρθενώνεσ αυτού ϋτρωγαν βελανύδια». Λαώκύςτικοι μύθοι: η 
ςυνϋχεια τησ φυλόσ, οι από 3.000 ετών Έλληνεσ, του Έλληνοσ ο 
τρϊχηλοσ, οι κουτόφραγκοι, κ.λπ. 

9. Η απαλλαγό ευθυνών εύναι λαώκιςμόσ. Βαςικό λαώκύςτικη θϋςη: 
οι Έλληνεσ εύναι «ριγμϋνοι», αιώνια θύματα των ξϋνων δυνϊμεων. 
Οι Έλληνεσ εύναι κλοτςοςκούφι των μεγϊλων, όλοι ςυνωμοτούν 
εναντύον μασ. Άρα, τελικϊ, οι Έλληνεσ δεν ευθύνονται για τύποτα. 
Όλα ς’ αυτό τον τόπο εύναι ξενοκύνητα (π.χ.: «ξενοκύνητη 
χούντα»). Τώρα πώσ ςυμβιβϊζονται αυτϊ με το γεγονόσ πωσ εμεύσ 
οι «ριγμϋνοι» εύμαςτε το μόνο κρϊτοσ τησ περιοχόσ που μεγαλώνει 
ςταθερϊ τα τελευταύα 100 χρόνια" δεν μασ το λϋνε. Και αν βϋβαια 
όλα όταν ξενοκύνητα τότε και η ελευθερύα μασ το 1821 (ό μϊλλον 
1829) όταν ξενοκύνητη, όπωσ και ϊλλεσ θετικϋσ ςτιγμϋσ ςτην 
ιςτορύα μασ. Αλλϊ και αυτό δεν το λϋει κανεύσ διότι δεν κολακεύει 
το λαό. Η λαώκύςτικη θϋςη εύναι πωσ όλα τα θετικϊ τα κϊναμε εμεύσ 
- αλλϊ για όλα τα αρνητικϊ φταύνε οι ϊλλοι. 

Διαςκευαςμϋνο κεύμενο του Ν. Δόμου http://ekthesi.opt.gr/ 

 

Α. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου Μ.25 
 

Β1 «Ο λαΰκιςμόσ είναι το αντίθετο τησ Δημοκρατίασ. Διότι δεν μπορεί να υπάρξει 
δημοκρατία και επιλογέσ, χωρίσ ορθή κρίςη.» Να αναπτύξετε το περιεχόμενο τησ 
φρϊςησ ςε 80 περύπου λϋξεισ. 12 Μ 

Β2.Να αιτιολογόςετε τη χρόςη των ςημεύων ςτύξησ ςτη 2η παρϊγραφο του κειμϋνου. 5Μ. 
Β3.Ποιον τρόπο πειθούσ χρηςιμοποιεύ ο ςυγγραφϋασ  ςτην 6η παρϊγραφο του κειμϋνου, να 
αιτιολογόςετε τη θϋςη ςασ. 8 Μ. 
Β4. Να γρϊψετε τα ςυνώνυμα των λϋξεων που εύναι με ϋντονα γρϊμματα ςτο κεύμενο.  5 Μ 
Β.5 Ο κειμενογρϊφοσ αξιοποιεύ πολλϊ παραδεύγματα ςτο κεύμενο. Αφού εντοπύςετε 5 από 
αυτϊ, να αιτιολογόςετε τη λειτουργύα τουσ. 5 Μ. 
 
Γ. Παραγωγή λόγου 
Κατϊ κοινό ομολογύα το λαώκιςτικό φαινόμενο αποτελεύ ϋναν από τουσ βαςικότερουσ 
αναςχετικούσ παρϊγοντεσ για την εμπϋδωςη μιασ υγιούσ λειτουργύασ του δημοκρατικού 
πολιτεύματοσ ςτην εποχό μασ. Με βϊςη αυτό τη διαπύςτωςη να γρϊψετε ϋνα ϊρθρο για το 
περιοδικό του ςχολεύου ςασ ςτο οπούο να καταγρϊψετε τισ κυριότερεσ μορφϋσ και τουσ 
τομεύσ όπου αυτό κϊνει πιο ϋντονη την παρουςύα του και να προτεύνετε τουσ κατϊλληλουσ 
μηχανιςμούσ ϊμυνασ τησ κοινωνύασ και τησ δημοκρατύασ μασ απϋναντύ του. 40 Μ 

 


