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Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1
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Γ' Λυκείου 2001 

 

Κείµενο  
 

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 εξ άλλου προβαίνει µέσ' 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 (επαΐων. αυτός που αισθάνεται, καταλαβαίνει, ξέρει), 
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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Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 2

Ερώτηµα 1ο 
 
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 συγγραφέας του κειµένου εξετάζει το ρόλο των διανοούµενων στη σύγχρονη 
πραγµατικότητα. Τα διακριτικά τους γνωρίσµατα είναι η πνευµατική καλλιέργεια και η 
κριτική τους στάση, µια κριτική και ασυµβίβαστη στάση απέναντι στους θεσµικούς 
µηχανισµούς, αντίδοτο στην παθητική αδιαφορία του κόσµου. Ο διανοούµενος επιλέγει 
συνειδητά να λειτουργεί αποστασιοποιηµένος από τον πρακτικό βίο προκειµένου να 
αναµετρηθεί µαζί του. Την αοριστία, την εξειδίκευση και τον καταναλωτισµό της εποχής 
τα αντιµετωπίζει µε την υπεύθυνη περισυλλογή γύρω από τον κόσµο αλλά και τον εαυτό 
του. Γιατί ο διανοούµενος, καταλήγει ο συγγραφέας, υπερβαίνει το επίκαιρο, προσπερνά 
το παρελθόν και το µέλλον καθώς ενδιαφέρεται πρωτίστως για τον παρόν µέσα στο 
οποίο βιώνει ενεργά. 
 

Ερώτηµα 2ο 
 
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 διαβιώσεως ή της ψυχαγωγίας." 

Μονάδες 5 
 

 
Απάντηση: 
 
Αυτό που χαρακτηρίζει το σύγχρονο άνθρωπο είναι η συγκεχυµένη γνώση που έχει 
σχηµατίσει για τα πράγµατα και τα πρόσωπα που τον περιβάλλουν. Η εποχή µας απαιτεί 
συνεχή ενασχόληση µε ένα µόνο γνωστικό αντικείµενο, λόγω της υπερανάπτυξης στον 
επιστηµονικό και τεχνολογικό τοµέα, ενώ ταυτόχρονα ωθεί το σύγχρονο άνθρωπο στην 
αναζήτηση της ευδαιµονίας µέσω της απόκτησης υλικών αγαθών. Για τους λόγους 
αυτούς του στερείται η δυνατότητα να αποκτήσει µια συγκροτηµένη αντίληψη τόσο για 
τον ίδιο του τον εαυτό, όσο και για τον κόσµο µέσα στον οποίο ζει. 
 
Β2 "Συνήθως προϋποθέτουµε ... ή της ψυχαγωγίας." Για κάθε παράγραφο του 
αποσπάσµατος αυτού να γράψετε έναν πλαγιότιτλο. 

Μονάδες 5 
 

Απάντηση: 
 
α. Αναπτυγµένη µορφή  

• ∆ιακριτικά γνωρίσµατα των διανοούµενων: πνευµατική καλλιέργεια και κριτικό 
πνεύµα. 

• Η κριτική στάση, η διαµαρτυρία και το ασυµβίβαστο απέναντι στους θεσµικούς 
µηχανισµούς αντίδοτο στην παθητική αδιαφορία. 

• Η αποστασιοποίηση του διανοούµενου, µια συνειδητή επιλογή κοινωνικής 
συµπεριφοράς και ευθύνης. 

• Η αποστασιοποίηση απαραίτητη προϋπόθεση για την αναµέτρηση µε την πρακτική 
ζωή. 

• Η υπεύθυνη περισυλλογή ως ασπίδα προστασίας απέναντι στην αοριστία, την 
εξειδίκευση και την καταναλωτική µανία της εποχής. 
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Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 3

β. Σύντοµη διατύπωση 
• Οριοθέτηση σε βάθος του διανοούµενου. 
• ∆ράση και αντίδραση του διανοούµενου. 
• Η αναγκαιότητα της αποστασιοποίησης. 
• Η αποστασιοποίηση ως αναµέτρηση και όχι ως αδιαφορία. 
• Άρση της θεωρητικής και θέση της πρακτικής παρέµβασης στην κοινωνία. 

 
Β3. Να γράψετε από ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις µε τη σηµασία 
που έχουν στο κείµενο: περισυλλογή, συµβιβάζεται, αοριστία, διαµαρτυρία, 
ενδιαφέρει, διάνοια. 

Μονάδες 6 
 

Απάντηση: 
• περισυλλογή: περίσκεψη, συγκέντρωση 
• συµβιβάζεται: αποδέχεται, συµφιλιώνεται 
• αοριστία:  ασάφεια, θεωρητικολογία 
• διαµαρτυρία: αποδοκιµασία, αντίθεση 
• ενδιαφέρει: απασχολεί, αφορά 
• διάνοια:  πνεύµα, κρίση 

 
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:  αναψυχή ανάγωγος 
τεχνοτροπίες:  τεχνολογία δύστροπος 

 
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: σχέση αντίθεσης 
ή: σχέση διάζευξης νοηµάτων 
γιατί: σχέση αιτιολόγησης - επεξήγησης 
αλλά: σχέση αντίθεσης (άρση – θέση) 
µε άλλα λόγια: σχέση διασαφητικής προσθήκης - επεξήγησης 

 

Ερώτηµα 3ο 
 
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 συµβάλλει 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 
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Απάντηση: 
 
Γ. 1 Εισαγωγή 
 

• Προσδιορισµός χαρακτηριστικών σηµερινής εποχής: τεχνολογική ανάπτυξη, 
παγκοσµιοποίηση, υπερκαταναλωτισµός, ιδεολογική σύγχυση, έντονοι ρυθµοί 
ζωής. 

• Αναζήτηση ταυτότητας, ρόλου, στόχων, προτύπων και ιδανικών των νέων στη 
σηµερινή κοινωνία. 

• Στο πλάισιο αυτό η συµβολή και η παρέµβαση της διανόησης καθίσταται 
απαραίτητη και καθοριστική για την επίλυση των προβληµάτων των νέων. 

 
Γ. 2 Ανάπτυξη 
 
Γ. 2.1 
Έκθεση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο σηµερινός νέος: 
α. σε επίπεδο καθηµερινού, πρακτικού βίου: 
Ανεργία, ναρκωτικά, βία και εγκληµατικότητα, καταναλωτισµός, έλλειψη ελεύθερου 
χρόνου. 
β. σε προσωπικό, κοινωνικό και ηθικό επίπεδο: 
Έλλειψη επικοινωνίας και επαφής σε ατοµικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο, 
ιδεολογική σύγχυση και αποπολιτικοποίηση, αναζήτηση προτύπων, κρίση ηθικών αξιών. 
 
Γ.2.2. 
Τρόπος συµβολής των διανοούµενων 
Οι διανοούµενοι χαρακτηρίζονται – ή πρέπει να χαρακτηρίζονται – από κριτική σκέψη, 
πνευµατική καλλιέργεια, αµφισβήτηση θεσµικών µηχανισµών, καινοτόµες και 
πρωτότυπες ιδέες, ασυµβίβαστο χαρακτήρα και ευαισθησία. 
Ο λόγος τους αποκτά βαρύνουσα σηµασία και εποµένως µπορούν να προσφέρουν µε:  
α) τη συνεχή ενεργητική παρέµβαση στα κοινωνικά δρώµενα, 
β) την άσκηση κριτικής και την προβολή συγκεκριµένων θέσεων και προτάσεων απέναντι 
στα προβλήµατα της εποχής, 
γ) τη συνεχή αµφισβήτηση απέναντι σε κάθε καταπιεστικό µηχανισµό που περιορίζει την 
ελευθερία σκέψης και δράσης των πολιτών και καταπατά τα δικαιώµατά τους, 
δ) την παροχή και την πρόταση ιδανικών, στόχων και οραµάτων, 
ε) την προληπτική παρέµβαση και την παροχή ενηµέρωσης στους νέους πάνω στις νέες 
ανάγκες που δηµιουργεί η εποχή µας, 
στ) τη λειτουργία των ίδιων ως πρότυπο πνευµατικών ανθρώπων και ενεργών πολιτών. 
 
Γ.3. Συµπερασµατική ∆ιατύπωση 
 
Τα οξυµµένα προβλήµατα των νέων της σηµερινής εποχής απαιτούν την άµεση, έγκαιρη 
και καθοριστική παρέµβαση των ανθρώπων της διανόησης προκειµένου να επιτευχθεί η 
επίλυσή τους. Οι νέοι στο πρόσωπο των διανοούµενων βλέπουν ένα σύµµαχο, που µε 
κατανόηση και ευαισθησία θα σταθεί αρωγός στην πορεία του βίου τους. 
 


