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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Οι διανοούμενοι στην εποχή των ΜΜΕ 

 

Το ερώτημα περί της «προδοσίας των διανοουμένων» παραμένει ανοικτό. Όμως, η 

παρατηρούμενη άμβλυνση της ανυποχώρητης και έμπρακτης αναζήτησης του ριζικά 

έλλογου, του ριζικά δίκαιου και του ριζικά αληθούς δεν μπορεί να παραπέμπει σε 

ατομικές ηθικές ελλείψεις, αλλά πρέπει να συναρτάται με τη βαθμιαία μετατόπιση 

του κοινωνικού ρόλου των επίδοξων διανοουμένων. Η ολίσθηση των στάσεων 

απορρέει από τη μεταλλαγή των κοινωνικών συνθηκών που οριοθετούν την 

ειδικευμένη παραγωγή του διανοούμενου λόγου. Θα αναφερθώ σε δύο και μόνο 

σημεία. 

Πρώτον, είναι γεγονός ότι, σε όλον τον δυτικό κόσμο, η μεγάλη μάζα των 

διανοουμένων είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από το κεφάλαιο ή από την 

εξουσία. Τα Πανεπιστήμια που ανέκαθεν υπήρξαν τα άδυτα της ελεύθερης κριτικής 

σκέψης έχουν από καιρό πάψει να εκτρέφουν ανεξάρτητες ηθικές προσωπικότητες. 

Ενταγμένοι στο καθολικά ανταγωνιστικό σύστημα και αμειβόμενοι γλίσχρα, οι 

εργάτες της διανόησης πιέζονται να αναζητήσουν πρόσθετα εισοδήματα. Οι 

μηχανισμοί είναι γνωστοί. Η εύνοια, η συμμετοχή σε «ερευνητικά προγράμματα» που 

συνδέονται με την παραγωγή, η παροχή υπηρεσιών με την ιδιότητα του συμβούλου, 

του τεχνοκράτη, του εμπειρογνώμονα ή ακόμα και του γκουρού κατέστησαν τη 

διανόηση «επάγγελμα». 

Στην κοινωνία της γνώσης, ο περί γνώσης λόγος είναι λοιπόν το νέο μάννα εξ 

ουρανού. Και στο πλαίσιο αυτό, η στρατευμένη αναζήτηση της αλήθειας 

αντικαθίσταται από τη στρατευμένη αναζήτηση ατομικών ωφελειών. Με 

αποτέλεσμα, ο λόγος των διανοουμένων να απευθύνεται όλο και περισσότερο σε 

επίδοξους πελάτες και όλο και λιγότερο σε ένα ευρύ σώμα αποδεκτών των 

ηθικοπολιτικών τους μηνυμάτων. Ο ειδικευμένος λόγος της γνώσης αποτελεί ένα 

ακόμα ανταλλάξιμο προϊόν σε μιαν ανταλλακτική κοινωνία. 

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μια δεύτερη και αποφασιστικότερη παράμετρος 

εντοπίζεται στη ραγδαία μεταβολή στους όρους της κοινωνικής επικοινωνίας. 

Πράγματι, στην εποχή των ΜΜΕ, η δύναμη της εικόνας δεν υποκαθιστά μόνον τη 

δύναμη του λόγου, αλλά μεταλλάσσει επίσης ριζικά και τους όρους της εκφοράς του. 

Δεν είναι τυχαίο ότι ο λόγος της τηλεόρασης, και κατ’ επέκτασιν και του Τύπου, 

γίνεται ολοένα και πιο σύντομος, συνθηματολογικός, εικονογραφικός, ελλειπτικός 

και εν τέλει παιδαριώδης. Σε τέτοια πλαίσια λοιπόν, οι κατ’ επάγγελμα διανοούμενοι 
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που κάποτε σεμνύνονταν για τη δύναμη της γραφίδας τους ή ακόμα και για την 

καταπελτώδη ρητορική τους δεινότητα παίζουν εν ου παικτοίς. Τα συγκριτικά τους 

πλεονεκτήματα χάνουν την εμβέλειά τους μπροστά στους επαγγελματίες της 

τηλεπικοινωνίας που έχουν ασκηθεί στους κανόνες του νέου παιχνιδιού. 

Για το «γενικό» κοινό ο συγκροτημένος και αυτοανακυκλούμενος λόγος του 

επεξεργασμένου επιχειρήματος αποπνέει πλέον μόνον πλήξη. Ούτε ο Νόαμ Τσόμσκι 

ούτε ο Πιερ Μπουρντιέ μπόρεσαν ποτέ να αποκτήσουν ακροαματικότητα αντίστοιχη 

με εκείνη που μόλις πριν από μια γενιά είχαν ο Ζαν Πωλ Σαρτρ ή ο Μπέρτραντ 

Ράσελ. Υπό τις παρούσες συνθήκες λοιπόν, ο παραδοσιακά ανεξάρτητος κριτικός 

διανοούμενος απευθύνεται κυρίως στους ήδη μυημένους και πεπεισμένους. Στην 

εποχή της γνώσης, η εκφορά του ανυποχώρητου λόγου της στρατευμένης γνώσης δεν 

εμφανίζει μεγαλύτερη αλλά μικρότερη ακροαματικότητα από πριν. 

Με αυτή την έννοια, δεν είναι πια οι διανοούμενοι που διαμεσολαβούν ανάμεσα 

στον κόσμο των γεγονότων και στον κόσμο των ιδεών και των αξιών, ανάμεσα στην 

πολιτική και στην ηθική. Ο ρόλος αυτός αναλαμβάνεται πλέον, σχεδόν κατ’ 

αποκλειστικότητα, από τη νέα κοινωνική κατηγορία των κατασκευαστών της κοινής 

γνώμης. Η ιδεολογική πειθώ περνάει πια στα χέρια νέων επαγγελματικών κατηγοριών 

που είναι εξ ορισμού εξαρτημένες από τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται. 

Όντας λοιπόν μέσα στο σύστημα εξουσίας, τα ΜΜΕ τείνουν να υποθάλπουν πάση 

θυσία τη συντήρηση μιας κοινής γνώμης που αποδέχεται την «πραγματικότητα» ως 

μόνη δυνατή κοινωνική ρύθμιση. Γι’ αυτό ακριβώς και η κριτική είναι πάντα 

επιλεκτική και προσανατολισμένη: για να μην αποξενώσει την πελατεία της, το 

επικοινωνιακό κατεστημένο οφείλει να αποφεύγει να ενοχλήσει, να ξενίσει ή να 

προβληματίσει. Απέχει συνεπώς συστηματικά από το να παρεμβαίνει με τους 

ριζικούς τρόπους που συνόψιζαν μέχρι τώρα το εσωτερικευμένο και ηθικά 

ανατρεπτικό «χρέος» των διανοουμένων. 

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, άρθρο στο Βήμα της 14-04-2002 9 (απόσπασμα) 

 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε 

(90-110 λέξεις). 

Μονάδες 25 
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Β1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, με βάση το κείμενο, τις παρακάτω 

προτάσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που 

αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό ή Λάθος: 

 

α. Η αλλαγή των κοινωνικών συνθηκών δεν επηρέασαν τους διανοούμενους 

β. Από τα Πανεπιστήμια οι διανοούμενοι εξέρχονται ανεξάρτητοι 

γ. Ο λόγος των διανοούμενων απευθύνεται σε ένα σώμα πελατών  

δ. Ο επεξεργασμένος και αναλυτικός λόγος των διανοούμενων δεν είναι πλεονέκτημα 

ε. Οι διανοούμενοι έχουν χάσει τη δυνατότητα διαμεσολάβησης στην κοινωνία 

Μονάδες 10 

 

Β2.  Να εντοπίσετε στο κείμενο τις περιπτώσεις, στις οποίες ο συγγραφέας κάνει 

επίκληση στην αυθεντία. Τι επιτυγχάνει με αυτό το είδος της επιχειρηματολογίας; 

Μονάδες 5 

 

Β3. α. Να γράψετε τα συνώνυμα των παρακάτω λέξεων: 

άμβλυνση, εκτρέφουν, γλίσχρα, ραγδαία 

Μονάδες 4 

β. Σε κάθε ένα από τα παρακάτω αποσπάσματα, να αποδώσετε τη σημασία τους με 

δικό σας περιφραστικό τρόπο:  

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

«παίζουν εν ου παικτοίς» 

Μονάδες 6 

 

Β4. α. Τι είδους συλλογιστική πορεία ακολουθεί ο συγγραφέας στη δεύτερη 

παράγραφο του κειμένου (Πρώτον, είναι γεγονός ότι, ... κατέστησαν τη διανόηση 

«επάγγελμα»; (μονάδες 5). 

 

β. Στην παρακάτω  φράση να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης (ενεργητική - 

παθητική) και να το μετατρέψετε στο άλλο είδος (μονάδες 5). 

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

κοινωνική κατηγορία των κατασκευαστών της κοινής γνώμης». 

Μονάδες 10  
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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;  

Μονάδες 40 

 


