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A1. Ο συγγραφέας ισχυρίζεται πως η κατηγορία κατά των διανοούμενων ότι 

πρόδωσαν το ρόλο τους δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται επί τη βάσει της ηθικής αλλά 

σε σχέση με τις κοινωνικές αλλαγές, οι οποίες έχουν συμβεί. Με δύο παραδείγματα 

προσπαθεί να στηρίξει τη θέση του. Πρώτον, τα πανεπιστήμια παράγουν 

εξαρτημένους επιστήμονες, οι οποίοι έναντι αμοιβής θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους 

στο κεφαλαιοκρατικό σύστημα ή στην εκάστοτε εξουσία. Δεύτερον, ο λόγος τους έχει 

υποκατασταθεί από την εικόνα, τον σύντομο και συνθηματικό λόγο των ΜΜΕ και ως 

εκ τούτου δεν μπορεί ο δικός τους αναλυτικός λόγος να επηρεάσει την κοινωνία, 

πέρα από μια μικρή μερίδα μυημένων και πεπεισμένων. Επομένως, το επικοινωνιακό 

κατεστημένο, που διαμορφώνει και την πραγματικότητα, θα υποβαθμίζει τον ρόλο 

των διανοούμενων και θα αποκρύπτει τις δυνατότητές του για μια ανατροπή της 

καθεστηκυίας τάξης αποπροσανατολίζοντας την κοινή γνώμη και αποφεύγοντας το 

ίδιο να αναλάβει τον ρόλο και το «χρέος» που είχαν κάποτε οι διανοούμενοι.   

 

Β1. α. Λάθος 

β. Λάθος 

γ. Σωστό 

δ. Σωστό 

ε. Σωστό 

 

Β2. Στην πέμπτη παράγραφο επικαλείται τους Νόαμ Τσόμσκι και Πιερ Μπουρντιέ 

της σύγχρονης εποχής σε σύγκριση με τους Ζαν Πωλ Σαρτρ και  Μπέρτραντ Ράσελ 

της παλαιότερης εποχής για να δείξει ότι σήμερα ο λόγος του διανοούμενου δεν έχει 

την ισχύ που είχε πριν από έναν αιώνα. 

 

Β3. α. εξασθένηση 

παράγουν, βγάζουν 

χαμηλά, λίγο 

ταχεία, γρήγορη 

 

β. «μεταλλάσσει επίσης ριζικά και τους όρους της εκφοράς του (λόγου)»: 

«ο λόγος των διανοούμενων πρέπει να αλλάξει ριζικά για να ανταποκρίνεται στον 

σύντομο και συνθημαατικό λόγο των ΜΜΕ». 
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«παίζουν εν ου παικτοίς»: 

«οι διανοούμενοι ασχολούνται με πράγματα, τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίζουν 

με σοβαρότητα».   

 

Β4. α. Ακολουθεί παραγωγική συλλογιστική πορεία. Η θέση του ότι οι διανοούμενοι 

είναι εξαρτημένοι από το κεφάλαιο ή από την εξουσία αποτελεί το γενικό, το οποίο 

τεκμηριώνεται με τις πληροφορίες τις οποίες παραθέτει στη συνέχεια.  

 

β. «Ο ρόλος αυτός αναλαμβάνεται πλέον, σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα, από τη νέα 

κοινωνική κατηγορία των κατασκευαστών της κοινής γνώμης». 

Η σύνταξη είναι παθητική.  

 

Μετατροπή σε ενεργητική σύνταξη:   

«Η νέα κοινωνική κατηγορία των κατασκευαστών της κοινής γνώμης, σχεδόν κατ’ 

αποκλειστικότητα, αναλαμβάνουν αυτόν τον ρόλο». 

 

Γ1. Οι διανοούμενοι ήταν στο παρελθόν οι παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής 

γνώμης και συντελούσαν στην εξέλιξη και την πρόοδο των κοινωνιών τους. Με 

δεδομένο ότι σήμερα η επίδρασή τους είναι μηδαμινή σε ένα δοκίμιο 500-600 

λέξεων:  

α) Να εξηγήσετε γιατί ο λόγος τους είναι αποδυναμωμένος και  

β) Πώς θα μπορούσε να μεταβληθεί αυτή η κατάσταση, ώστε αυτοί να επιδρούν 

ευεργετικά στην κοινωνία;  

 

Πρόλογος  

Ορισμός του διανοούμενου ή του πνευματικού ανθρώπου. 

Με τον όρο πνευματικοί άνθρωποι αποδίδεται συνήθως ο ξένος όρος intelligentsia. 

Με τον όρο αυτό εννοούμε τον θεματοφύλακα της παράδοσης, τον άνθρωπο που 

στοχάζεται δημιουργικά και κριτικά γύρω από τα προβλήματα της κοινωνίας, εκείνον 

που είναι προσανατολισμένος σε σκοπούς πέρα από τα ατομικά του συμφέροντα. Με 

τον όρο αυτό μπορεί να εννοούμε απλώς και τον κριτικά σκεπτόμενο άνθρωπο. 

Γενική διαπίστωση.  
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Σημαντική προϋπόθεση για την προαγωγή του ανθρώπινου γένους είναι μια 

πνευματική ζωή έντονη και παραγωγική. Για να έχουμε όμως αξιόλογη πνευματική 

κίνηση, πρέπει να υπάρχουν πνευματικοί άνθρωποι. Πνευματικά καλλιεργημένος 

είναι ο άνθρωπος που συνδυάζει την επιστημονική κατάρτιση με την 

ηθικοπνευματική καλλιέργεια. Η επιστημονική κατάρτιση δεν είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση, για να είναι κάποιος πνευματικά μορφωμένος. 

Ιστορική αναδρομή για τον ρόλο των διανοούμενων ανά εποχές με έμφαση στην 

αρχαία Αθήνα των κλασικών χρόνων.  

 

Κύριο Θέμα 

[1] Γιατί ο λόγος των διανοούμενων είναι σήμερα αποδυναμωμένος.  

 Ζώντας σε έναν υλιστικό κόσμο είναι υποχρεωμένοι να φροντίσουν πρώτα για 

την επαγγελματική τους αποκατάστασή, η οποία τους οδηγεί σε 

συμβιβασμούς και απεμπόληση των ηθικών αρχών τους. 

 Η πίεση που δέχονται από ισχυρά κέντρα διαμόρφωσης του σημερινού 

πολιτικοοικονομικού συστήματος (Πανεπιστήμια, διεθνείς οργανισμούς, 

ΜΜΕ, ισχυρές εταιρείες, πολιτική εξουσία κ.λπ.).  

 Ο λόγος του δεν βρίσκει ανταπόκριση στο ευρύ κοινό, γιατί αυτό είναι 

εθισμένο να ακούει απλά, χρησιμοθηρικά ως προς τον υλικό τομέα της ζωής 

του θέματα και αισθάνεται μια απέχθεια προς αυτούς που του επισημαίνουν 

θέματα που σχετίζονται με κάτι ανώτερο από την ύλη.  

 Η εποχή στην οποία ζούμε δεν αγαπάει τους προφήτες και όλοι πιστεύουν ότι 

είναι οι επαΐοντες για κάθε θέμα.  

 Οι κάθε είδους έμμεσες απειλές από τα ισχυρά κέντρα τους αποθαρρύνουν και 

τελικά οδηγούνται στον συμβιβασμό.  

 

[2] Προτάσεις για το πώς πρέπει να λειτουργούν οι διανοούμενοι.  

 Πρέπει να έχουν ως προϋποθέσεις ακέραιο χαρακτήρα, να είναι ασυμβίβαστοι 

στις αρχές τους και σ’ αυτά που πιστεύουν, έτοιμοι να δώσουν οποιαδήποτε 

«μάχη» για να υποστηρίξουν τις θέσεις τους.  

 Δεν πρέπει να συγχρωτίζονται με την πολιτική εξουσία και με τους φορείς του 

πολιτικοοικονομικού συστήματος. Εξάλλου αυτό το κατεστημένο θα πρέπει 

να κατακρίνουν, για να αλλάξει η κατάσταση και να επέλθει οποιαδήποτε 
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πρόοδος. Σε όλες τις εποχές οι εξουσίες ανατρέπονταν από μία άλλη, η οποία 

ήταν προοδευτικότερη από την προηγούμενη, αλλά στη συνέχεια και αυτή 

κατέληγε να είναι όπως η ανατραπείσα εξουσία. 

 Ο ρόλος τους μπορεί να είναι δύσκολος και ο λόγος τους μπορεί να είναι 

λόγος σε «ώτα μη ακουόντων», αλλά η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι 

ανατροπές γίνονται από ένα πρόσωπο, το οποίο στην αρχή λοιδωρείται, 

επικρίνεται, κατατρέχεται και ίσως λιθοβολείται. Ο ρόλος του διανοούμενου 

είναι μοναχικός και δεν πρέπει να δίνει σημασία στην ευρεία ανταπόκριση του 

κόσμου. Αυτό συνήθως γίνεται αργότερα. Πρέπει πάντα να υπάρχει κάποιος 

που να θέτει ένα θέμα έτσι όπως θα έπρεπε να είναι και όχι όπως θα ήθελαν 

κάποιοι να είναι, ανάλογα με τα συμφέροντά τους.  

 Οι διανοούμενοι πρέπει να αποκαλύπτουν την αλήθεια και να βοηθούν τους 

άλλους να καταλάβουν και να ενστερνιθούν αυτή την αλήθεια.  

 Πρέπει να αφυπνίσουν και να διαμορφώσουν συνειδήσεις. 

 

Επίλογος  

Συμπέρασμα ή έκκληση για δραστηριοποίηση των πνευματικών ανθρώπων.  

Οι πνευματικοί άνθρωποι μπορούν κατεξοχήν να βοηθήσουν στην άνοδο του 

βιοτικού επιπέδου σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, αρκεί να 

διαθέτουν μια «ζωντανή» προσωπικότητα, έτοιμοι οι ίδιοι να συγκρουστούν με κάθε 

μορφή εξουσίας.  


