
ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:  

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 

 
 

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 
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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*, 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 
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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  

 
     
επαΐων. αυτός που αισθάνεται, καταλαβαίνει, 
ξέρει 
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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) 

 
 

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 
 

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 διαβιώσεως 
ή της ψυχαγωγίας." 

Μονάδες 5 
 

Β2 "Συνήθως προϋποθέτουµε ... ή της 
ψυχαγωγίας." Για κάθε παράγραφο του 
αποσπάσµατος αυτού να γράψετε έναν 
πλαγιότιτλο. 

Μονάδες 5 
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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 
Β4. ψυχαγωγία, τεχνοτροπίες: Να σχηµατίσετε 

τέσσερις νέες σύνθετες λέξεις 
χρησιµοποιώντας για καθεµιά από ένα 
( διαφορετικό κάθε φορά) συνθετικό των 
παραπάνω λέξεων.  

Μονάδες 4 
 

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 
 

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 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 
 

 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
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1.  Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα 
προκαταρκτικά ( ηµεροµηνία, κατεύθυνση, 
εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην τα 
αντιγράψετε στο τετράδιο. 

2.  Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω 
µέρος των φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας 
παραδοθούν. Καµιά άλλη σηµείωση δεν 
επιτρέπεται να γράψετε. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί 
µε το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 

3.  Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα 
θέµατα. 

4.  Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή. 
5.  ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων. 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μιάµιση (1 

1/2) ώρα µετά τη διανοµή των 
φωτοαντιγράφων.  

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


