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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ
Για να απαντήσει κανείς στο ερώτηµα, ποιος είναι ο ρόλος των διανοουµένων της
εποχής µας, πρέπει να έχει διευκρινίσει τι εννοεί µε τον όρο "διανοούµενος".
Συνήθως προϋποθέτουµε ότι ένας διανοούµενος πρέπει να είναι ένας άνθρωπος
µορφωµένος. Όµως κάθε µορφωµένος δεν είναι και διανοούµενος. Από τον διανοούµενο δεν
περιµένει κανείς απλώς να έχει πλούσιες γνώσεις, να είναι καλλιεργηµένος ή να κατέχει µια
ειδικότητα. Γιατί ο διανοούµενος είναι, όπως δηλώνει και η λέξη, ένας άνθρωπος, που
διανοείται κι αυτό σηµαίνει, ότι είναι ένας άνθρωπος, που δεν δέχεται τα πράγµατα, όπως
του προσφέρονται, αλλά τα περνά µέσ' από τη δοκιµασία της δικής του διάνοιας — είναι µε
άλλα λόγια ένα πνεύµα κριτικό όχι µόνο σε ό,τι αφορά τους άλλους αλλά και σ' ό,τι αφορά
τον εαυτό του.
Η κριτική στάση του διανοούµενου τον συνδέει µε την διαµαρτυρία. Επειδή ασκώντας
κριτική δεν συµβιβάζεται µε τα
καθιερωµένα, ο διανοούµενος επαναστατεί και
διαµαρτύρεται. Το καθιερωµένο σε όλους τους τοµείς µοιάζει να είναι ένα σύστηµα
προσαρµογής δοσµένο από πριν, που λειτουργεί σαν ένας µηχανισµός. Ο διανοούµενος στη
δεδοµένη περίπτωση αντιπροσωπεύει το πρόσωπο, που αντιστέκεται στον µηχανισµό των
θεσµών. Η διαµαρτυρία του είναι µια στάση αρνήσεως, όµως αποτελεί προϋπόθεση για µια
θετική αντιµετώπιση, γιατί αίρει την παθητική αδιαφορία, µε την οποία οι µάζες δέχονται τα
πράγµατα.
Η κριτική στάση εξάλλου προβαίνει µεσ’ από µιαν α π ό σ τ α σ η . Σε µιαν εποχή σαν
τη δική µας, που ο άνθρωπος δεν έχει σχεδόν άλλη εκλογή παρά µόνον ανάµεσα στο
πνεύµα της συλλογικής συµπεριφοράς ή της αποµόνωσης, το να πάρει κανείς απόσταση
από τα πράγµατα είναι δύσκολο: γιατί απόσταση αφ’ ενός σηµαίνει διάσταση προς την
παθητική προσαρµογή, αφ’ ετέρου όµως δεν σηµαίνει και ρήξη µε την πραγµατικότητα.
Ο διανοούµενος έχει την δύναµη να αποσπάται από τα πράγµατα — τις πολιτικές
θέσεις, τις καλλιτεχνικές τεχνοτροπίες, τα αξιώµατα της συµβατικής ηθικής, τους
κοινωνικούς θεσµούς και τα λογής συνθήµατα, όχι για να µείνει έξω από την πρακτική ζωή
αλλά για να αναµετρηθεί µαζί της.
Η θέση του διανοούµενου µοιάζει κατά πολύ µ' εκείνη του Σωκράτη. Ξεχωρίζοντας
από τους πολλούς δεν είναι ένας επαΐων*, δεν είναι ο ειδικός µιας τέχνης, αλλά αυτός, που
ανοίγεται προς το όλον κινδυνεύοντας όµως να χαθεί µέσα στην αοριστία. Για να µη χαθεί
µέσα στην αοριστία — την ανεύθυνη θεωρητικολογία — ο διανοούµενος σήµερα
χρειάζεται πάνω απ' όλα µιαν υ π ε ύ θ υ ν η π ε ρ ι σ υ λ λ ο γ ή . Ο διασκορπισµός της εποχής
µας δεν εµφανίζεται µόνο µέσα στην αύξουσα εξειδίκευση, αλλά και µέσα στην
καταναλωτική συνείδηση του σηµερινού ανθρώπου στη σχέση του µε τα αγαθά, που του
προσφέρονται στον τοµέα της διαβιώσεως ή της ψυχαγωγίας.
Για την περισυλλογή του αυτή, που είναι διπλή, δηλ. αφορά τα γύρω του και τον
εαυτό του, ο διανοούµενος της εποχής µας έχει λοιπόν να παλαίψει σκληρά. Η περισυλλογή
του δεν είναι µια ασκητική φυγή, είναι µια υπεύθυνη περισυλλογή, που κατορθώνει να
ξεπεράσει την επικαιρότητα και να προσδώσει στη στιγµή το βάθος της µνήµης και του
σχεδιασµού. Τον διανοούµενον, αν είναι ζωντανός πνευµατικός άνθρωπος, δεν τον
ενδιαφέρει τόσο το παρελθόν και το µέλλον όσο το παρόν. Το παρόν είναι αυτό, µέσα στο
οποίο δοκιµάζεται.
(Κώστα Π. Μιχαηλίδη, Οικείωση, και Αλλοτρίωση διασκευή)
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Α. Για την προετοιµασία µιας οµαδικής εργασίας στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας,
διάβασες το παραπάνω κείµενο. Να γράψεις µια περίληψη του κειµένου αυτού, µε την
οποία θα ενηµερώσεις τα άλλα µέλη της οµάδας σου για το περιεχόµενό του (80 – 100
λέξεις).
(Μονάδες 25)
Απάντηση:
Ο δοκιµιογράφος επιχειρεί να προσδιορίσει το ρόλο των σύγχρονων διανοουµένων.
Αποσαφηνίζει τον όρο «διανοούµενος» τονίζοντας ότι διαφοροποιείται από τον µορφωµένο
άνθρωπο επειδή χαρακτηρίζεται από κριτική διάθεση. Η στάση αυτή συνιστά αντίσταση στο
κατεστηµένο και προϋπόθεση άρσης της παθητικότητας των πολλών. Απορρέει δε από
συνειδητή απόσταση που δεν αποτελεί ούτε παθητική αποδοχή ούτε στείρα άρνηση της
πραγµατικότητας. Αντιθέτως εκφράζει γόνιµη αντιπαράθεση µε τη ζωή. Επειδή όµως η
προσπάθεια για συνολική θεώρηση της πραγµατικότητας µπορεί να καταλήξει σε ανούσια
θεωρητικολογία, ο διανοούµενος πρέπει να διέπεται από «υπεύθυνη περισυλλογή». Αυτό
σηµαίνει αγώνα στο παρόν και υπέρβαση του επικαιρικού χαρακτήρα των γεγονότων.
(98 λέξεις)

Β1. Να αναπτύξετε σε 60-80 λέξεις το νόηµα του παρακάτω αποσπάσµατος του κειµένου:
«Ο διασκορπισµός της εποχής µας δεν εµφανίζεται µόνο µέσα στην αύξουσα
εξειδίκευση, αλλά και µέσα στην καταναλωτική συνείδηση του σηµερινού
ανθρώπου στη σχέση του µε τα αγαθά, που του προσφέρονται στον τοµέα της
διαβίωσης ή της ψυχαγωγίας.»
(Μονάδες 5)
Απάντηση:
Χαρακτηριστικό φαινόµενο της εποχής µας, ο διασκορπισµός, εντοπίζεται στο
εργασιακό επίπεδο, µε την εξειδίκευση, και στην καθηµερινή ζωή, µε την καταναλωτική
συµπεριφορά στη διαβίωση και στη διασκέδαση. Συγκεκριµένα, η πολυδιάσπαση στην
επεξεργασία και εφαρµογή της γνώσης συνεπάγεται πνευµατική µονοµέρεια και αδυναµία
καθολικής εποπτείας των εξελίξεων. Από την άλλη µεριά, οι µηχανισµοί που επιβάλλουν µε
υλικά αγαθά την ικανοποίηση πλασµατικών αναγκών από τη συνεχή εναλλαγή της µόδας
στην ψυχαγωγία οδηγούν στον κατακερµατισµό του βίου και ευνοούν τη στιγµιαία
εκτόνωση σε βάρος της ψυχικής και πνευµατικής ακεραίωσης.

Β2. «Συνήθως προϋποθέτουµε … ή της ψυχαγωγίας.» Για κάθε παράγραφο του
αποσπάσµατος αυτού να γράψετε έναν πλαγιότιτλο.
(Μονάδες 5)
Απάντηση:
§2

Ο διανοούµενος διαφοροποιείται από τον µορφωµένο άνθρωπο γιατί χαρακτηρίζεται
από κριτική διάθεση απέναντι στους άλλους και στον εαυτό του.

§3

Η στάση του διανοούµενου συνιστά αντίσταση απέναντι στο κατεστηµένο, που είναι
αναγκαία συνθήκη για να αρθεί η παθητικότητα των πολλών.

§4

Η στάση του απορρέει από συνειδητή απόσταση, που δεν αποτελεί ούτε παθητική
αποδοχή της πραγµατικότητας ούτε στείρα άρνησή της.
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§5

Η απόσταση του διανοούµενου από τα πράγµατα δεν αποτελεί αναχωρητισµό αλλά
γόνιµη αντιπαράθεση µε τη ζωή.

§6

Σε µια εποχή επιµερισµού γνώσεων και ενδιαφερόντων η προσπάθεια για συνολική
θεώρηση της πραγµατικότητας µπορεί να καταλήξει σε ανούσια θεωρητικολογία, αν
ο διανοούµενος δε διέπεται από «υπεύθυνη περισυλλογή».

Β3. Να γράψετε από ένα συνώνυµο για κάθε µια από τις παρακάτω λέξεις µε τη σηµασία
που έχουν στο κείµενο: περισυλλογή, συµβιβάζεται, αοριστία, διαµαρτυρία,
ενδιαφέρει, διάνοια.
(Μονάδες 6)
Απάντηση:
περισυλλογή :

στοχασµό, αυτοσυγκέντρωση, συλλογισµό

συµβιβάζεται :

συµµορφώνεται, συµφωνεί

αοριστία :

ασάφεια, γενικολογία, σύγχυση

διαµαρτυρία :

αµφισβήτηση, διαφωνία, αντίρρηση, αντίδραση.

ενδιαφέρει :

αφορά, απασχολεί, προβληµατίζει

διάνοια :

σκέψη, συλλογιστική, πνευµατικότητα.

Β4. ψυχαγωγία, τεχνοτροπίες: Να σχηµατίσετε τέσσερις νέες σύνθετες λέξεις
χρησιµοποιώντας για καθεµιά από ένα (διαφορετικό κάθε φορά) συνθετικό των παραπάνω
λέξεων.
(Μονάδες 4)
Απάντηση:
ψυχαγωγία < ψυχή + άγω :
έµψυχος

επαγωγή

ψυχοφθόρος

καταγωγή

ψυχολογία

χειραγώγηση

ψυχασθένεια

παράγω

τεχνοτροπίες < τέχνη + τρόπος
τεχνολογία

τροπολογία

τεχνοκράτης

ιδιότροπος

έντεχνος

αποτροπή

καλλιτεχνία

εκτροπή

ατεχνία
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Β5. όµως, ή, γιατί, αλλά (το πρώτο του κειµένου), µε άλλα λόγια: Ποια νοηµατική σχέση
εκφράζει η χρήση καθεµιάς από τις παραπάνω λέξεις στη δεύτερη παράγραφο του
κειµένου;
(Μονάδες 5)
Απάντηση:
όµως :

ή:

δηλώνει αντίθεση µε το περιεχόµενο της προηγούµενης πρότασης
«ένας διανοούµενος … µορφωµένος» (αλλά παράλληλα έχει και
προσθετική λειτουργία, δηλαδή διευρύνει το νόηµά της.)
έχει καθαρά
ειδικευµένος).

διαζευκτική

λειτουργία

(ή

καλλιεργηµένος

ή

γιατί :

αιτιολογεί το νόηµα της προηγούµενης περιόδου («από τον
διανοούµενο … ειδικότητα»).

αλλά :

έχει αντιθετική λειτουργία, παρουσιάζει µία διαφορετική επιλογή
(δεν δέχεται απλά τα πράγµατα όπως του προσφέρονται αλλά τα
περνά µέσα από τη δοκιµασία της δικής του διάνοιας).

µε άλλα λόγια :

είναι επεξήγηση, αποσαφηνίζει το προηγούµενο νόηµα (τα περνά
µέσ’ από τη δοκιµασία της δικής του διάνοιας, δηλαδή είναι ένα
πνεύµα κριτικό).

Γ. Σας δίνεται η ευκαιρία, µε αφορµή µια πολιτιστική εκδήλωση του σχολείου σας, να
συναντήσετε έναν διανοούµενο. Ποιες σκέψεις σας θα του εκθέτατε σχετικά µε το πώς
πρέπει να συµβάλει στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν σήµερα τη
νεολαία; (Να καταγράψετε τις σκέψεις σας αυτές σ’ ένα δοκίµιο πειθούς 500-600 λέξεων, το
οποίο θα του επιδώσετε κατά τη συνάντησή σας.)
(Μονάδες 50)
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
Α. ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

Γενική παρουσίαση των προβληµάτων της νεολαίας:
-

Νεολαία = η ηλικιακή οµάδα µεταξύ της ύστερης φάσης της
εφηβείας και των πρώτων σταδίων της ωριµότητας

-

Προβλήµατα που τους απασχολούν σε σχέση:

α. µε το συνάνθρωπο

* αδιέξοδα επικοινωνίας
* εποχή αλλοτριωµένων σχέσεων

β. µε την κοινωνία

* επιλογή επαγγέλµατος ή εξασφάλιση
απασχόλησης σε εποχή οικονοµικής
κρίσης και ανεργίας
*προσδιορισµός του ρόλου τους σε σχέση
µε τις ευρύτερες κοινωνικοπολιτικές
διεργασίες σε εποχή όξυνσης διεθνών /
παγκόσµιων
προβληµάτων
και
κοινωνικών αδιεξόδων, όπως η όξυνση
του
υλιστικού
πνεύµατος,
των
φαινοµένων κοινωνικής παθογένειας
(κρίση ∆ηµοκρατίας / παγκοσµιοποίηση /
οικολογική καταστροφή / ειρήνη).
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γ. µε τον εαυτό τους

* Σε µια κρίσιµη µεταιχµιακή περίοδο της
ζωής τους απαιτείται εν µέσω υπαρξιακών
ανησυχιών να συνειδητοποιήσουν τον
εαυτό τους – να προσδιορίσουν τους
στόχους και τα όνειρά τους – να
διακρίνουν τα θεµιτά / επιθυµητά µέσα
αυτοπραγµάτωσής τους

Μεταβατική §:
Ο ρόλος των πνευµατικών διανοουµένων για την υπερπήδηση των προβληµάτων των νέων
είναι καίριος, επειδή διαθέτουν:
•

γνώσεις (γενικές και ειδικές), οπότε έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τις ορθές
επιλογές / λύσεις και

•

κύρος, λόγω του ότι είναι δηµόσια πρόσωπα, οπότε µπορούν να επηρεάζουν
καταστάσεις και µε το λόγο τους να διαµορφώσουν συνειδήσεις.

υπό την προϋπόθεση ότι:
•

είναι αποσυνδεδεµένοι από τα οφέλη, δρώντας εκτός των υλικών µεγεθών της
πραγµατικότητας, αλλά χωρίς να αποστασιοποιούνται από την τύρβη των καθηµερινών
προβληµάτων.

•

είναι θετικά στρατευµένοι στην υπηρεσία του συνόλου, αναλαµβάνοντας τις
κοινωνικές ευθύνες.

Β. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
Με ποιους τρόπους ο διανοούµενος έχει τη δυνατότητα να συµβάλει στην αντιµετώπιση
των προβληµάτων που απασχολούν τη νεολαία;
§α

εκλαΐκευση της γνώσης
«Ο διανοούµενος ανασύροντας την
κοινωνία και ειδικά τους νέους από
το σκότος της αµάθειας, την
προασπίζει από το τεχνητό σκότος
που επιχειρούν να απλώσουν γύρω
της οι επιτήδειοι και οι πονηροί»

⇒

•

§β

µε άσκηση κριτικής και έλεγχο των
κακώς
κειµένων
προτείνοντας
πρωτοποριακές ιδέες για την
αντιµετώπισή τους και επινόηση
µοντέλων ζωής λειτουργικότερων
που παράγουν νέες ιδεολογίες και
χαράσσουν
καινούρια
ιστορικά
δροµολόγια.

⇒

•

•

•
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εξάλειψη
παντοειδών
φανατισµών και ανύψωσης της
πνευµατικής στάθµης του λαού
και ειδικότερα της νεολαίας
αφύπνιση και διαµόρφωση των
νέων, πνευµατική ωρίµανσή
τους και δυνατότητα άσκησης
κριτικής
απέναντι
στα
προβλήµατα του κόσµου και τα
προσωπικά τους αδιέξοδα.

καταπολέµηση των αναχρονιστικών
αντιλήψεων που περιχαρακώνουν τη
δράση της νεολαίας
προσανατολισµός της κοινωνίας προς
καινοτόµες επιλογές που συνάδουν µε το
ρηξικέλευθο και ανανεωτικό πνεύµα των
νέων
ανατροπή των κακώς κειµένων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Tα ζητούµενα στο µάθηµα της Έκφρασης – Έκθεσης της Γ΄ Λυκείου
κρίνονται βατά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Το θέµα της παραγωγής
λόγου έχει διδαχθεί αναλυτικά (από το βιβλίο Μορφές Πειθούς, τχ..2,
εκδ. ΩΘΗΣΗ, σσ.390-391) Όµοια και τα θέµατα του καταναλωτισµού
και εξειδίκευσης που ζητούνται από την ερώτηση ανάλυσης Β1
(αναλυτικά (από το βιβλίο Μορφές Πειθούς, τχ.2, εκδ. ΩΘΗΣΗ,
σσ.199-201, 384).
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