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Α. ΚΔΙΜΔΝΟ: Η «εξσηθή έμνδνο» ησλ δηαλννπκέλσλ
Η ηδέα ηεο απομόνωσης ηνπ δηαλννπκέλνπ απνηειεί κύζν ν νπνίνο πξνέξρεηαη από ηνλ
ξόιν πνπ παίδεη ή έπαηδε ν ζνθόο, ν πξνθήηεο ή ν εξεκίηεο ζηηο παραδοσιακές,
ηεξαξρεκέλεο θνηλσλίεο θαη όρη εθείλν πνπ ηαηξηάδεη ζηνλ πλεπκαηηθό άλζξσπν

ηνλ

επηζηήκνλα, ηνλ θηιόζνθν ή ηνλ ζπγγξαθέα ζηηο ζύγρξνλεο, αλνηρηέο θαη αλεπηπγκέλεο
θνηλσλίεο.
Σε κηα πιήξσο ηεξαξρεκέλε θνηλσλία θαη γεληθά ζηηο θιεηζηέο θνηλσλίεο, όπσο ε ηλδηθή κε
ην ζύζηεκα ησλ θαζηώλ , ππάξρεη ζρέζε απόιπηεο αιιειεμάξηεζεο θαη ακνηβαηόηεηαο
αλάκεζα ζηα κέιε ηεο θνηλσλίαο. Μπνξεί θαλείο λα μεθύγεη από απηό ην ζύζηεκα θαη λα
γίλεη «γθνπξνύ», αξρεγόο ζξεζθεπηηθήο ζέθηαο, ή εξεκίηεο. Με ηνλ ηξόπν απηό ν ζνθόο
ζπλδέεηαη κε ηελ ηδέα ηεο απηαπάξλεζεο, ηε θπγή από ηνλ θόζκν θαη ην θνηλσληθό
ζύζηεκα. Μόλν έηζη ζα αλαγλσξηζζεί θαη ζα θαηαμησζεί ν ξόινο ηνπ από ην ζύλνιν κέζα
ζην ζύζηεκα πνπ σζηόζν απηόο απαρνιέται. Ο πξνθήηεο θαη ν εξεκίηεο ησλ
παξαδνζηαθώλ θνηλσληώλ παίδνπλ ξόιν αδηάθζνξνπ θνηλσληθνύ αλακνξθσηή. Τα
απνκνλσκέλα άηνκα απηά έπαημαλ ξόιν παξαπιήζην κε εθείλν ηνπ δηαλννπκέλνπ ζηηο
ζύγρξνλεο θνηλσλίεο, όπνπ όια ηα άηνκα θαη όρη κόλν νη ιεηηνπξγνί ηνπ πλεύκαηνο
αλαγλσξίδνληαη σο απηόλνκεο αηνκηθέο ζπλεηδήζεηο, αθνύ όπσο , έγξαθε θαη ν Γθξάκζη :
«Είκαζηε όινη εγγξάκκαηα άηνκα, κε απηόλνκε εζηθή ππόζηαζε, επηθνηλσλνύκε κε ηδέεο
θαη σο εθ ηνύηνπ είκαζηε όινη δηαλννύκελνη, κε θάπνηα έλλνηα».
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Είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ν άλζξσπνο ησλ γξακκάησλ αξρίδεη λα παίδεη ην ξόιν
δηαλννπκέλνπ κε ηε ζύγρξνλε έλλνηα, δειαδή ηνπ αλζξώπνπ πνπ επεκβαίλεη κε ην θύξνο
ηνπ θαη ηελ επξπκάζεηά ηνπ ζηνλ επξύηεξν ρώξν ηνπ πλεύκαηνο γηα λα αζθήζεη επηξξνή
ζηα θνηλσληθά πξάγκαηα, από ηνλ Δηαθσηηζκό θαη έπεηηα. Οη Γάιινη Εγθπθινπαηδηζηέο ηνλ
18ν αηώλα επηδηώθνπλ λα παίμνπλ ξόιν θνηλσληθώλ αλακνξθσηώλ, κέζα από ηηο
δεκνζηεύζεηο ηνπο, απεπζπλόκελνη ζε έλα εγγξάκκαην θνηλό , παξεκβαίλνληαο ππέξ ηεο
απόδνζεο ηεο δηθαηνζύλεο όηαλ έλα άηνκν έρεη αδηθεζεί θαη αηηία ηεο αδηθίαο είλαη ε
πξνθαηάιεςε θαη ν ζθνηαδηζκόο. Όπσο έδεημε θαη ν Καλη ζην δνθίκηό ηνπ πάλσ ζηνλ
Δηαθσηηζκό (1784), ε επηθνηλσλία απηή είλαη δεκόζηα θαη πξαγκαηνπνηείηαη αλάκεζα ζε
ειεύζεξα θαη δηαλνεηηθά απηνδύλακα άηνκα. Σηνλ δημόσιο απηό ρώξν ηνπ πλεύκαηνο ν
δηαλννύκελνο θξίλεη θαη θξίλεηαη άθνβα θαη ειεύζεξα. Η δύλακή ηνπ ζπλίζηαηαη ζηε
δπλαηόηεηά ηνπ λα παξεκβαίλεη ζηα θνηλά κέζα ζ’ απηόλ αθξηβώο ηνλ ρώξν. Ο
δηαλννύκελνο, επνκέλσο, δελ είλαη πιένλ έλαο «εξεκίηεο».
Με ηελ ολοκλήρωση ηεο δεκνθξαηηθήο επαλάζηαζεο ζηνλ 19ν θαη ζηνλ 20ό αηώλα ν
πλεπκαηηθόο άλζξσπνο απνθηά ζπλείδεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ. Εμαθνινπζεί, εμάιινπ, λα
παίδεη ξόιν ιεηηνπξγνύ ηεο θαηεζηεκέλεο ηάμεο, αλ ρξεζηκνπνηείηαη σο εηδηθόο
εκπεηξνγλώκνλαο ή ζύκβνπινο ηνπ εγεκόλα, αιιά παίδεη θαη ην ξόιν θνηλσληθνύ
αλακνξθσηή, κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ δηαλννπκέλνπ, ρεηξίδεηαη ηδέεο κε θαζνιηθή ηζρύ θαη
απεπζύλεηαη ζην επξύ θνηλό, ρσξίο ηε δηακεζνιάβεζε ζεζκώλ (εθθιεζία, θξάηνο, άξρνληεο
θηι.). Ο δηαλννύκελνο ππεξεηεί, κε άιια ιόγηα, θαζνιηθέο αμίεο θαη όρη επί κέξνπο
ζπκθέξνληα ή πξόζσπα ή δπλάκεηο θαη έρεη ζπλείδεζε ηεο επηξξνήο πνπ αζθεί κέζα ζηνλ
δεκόζην ρώξν ηνπ πλεύκαηνο κέζα ζηελ «θνηλσλία πνιηηώλ», ε νπνία πεξηέρεη θαη ηνλ
δεκόζην ρώξν ηνπ πλεύκαηνο, έλαλ αλνηρηό ρώξν δηαθίλεζεο ηδεώλ κέζα από ηνλ Τύπν. Ο
πλεπκαηηθόο άλζξσπνο δελ έρεη πιένλ αλάγθε λα ππεξεηεί εγεκόλεο ή λα είλαη εξεκίηεοεπαίηεο, αιιά ελεξγεί απηνδύλακα θαη δεκόζηα απεπζπλόκελνο ζην θνηλσληθό ζύλνιν, κε
ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο πνπ ηνπ παξέρεη ν ζύγρξνλνο πνιηηηζκόο. Επνκέλσο, ν
δηαλννύκελνο

από

ηνλ

Δηαθσηηζκό

θαη

έπεηηα

είλαη

εθείλνο

πνπ

θεξύζζεη

ηνλ αθεδεκόλεπην ραξαθηήξα ηεο γλώζεο θαη ηεο ππόζηαζήο ηνπ θαη εγθαιεί ηνπο νκνίνπο
ηνπ λα θάλνπλ ην ίδην, ζην όλνκα θαζνιηθώλ αμηώλ νη νπνίεο ππόθεηληαη ζε δεκόζην
νξζνινγηθό έιεγρν.
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Οη λέεο ζπλζήθεο ηνύ πξνζδίδνπλ δύλακε, απηή ε δύλακε , όκσο, δελ ζπλίζηαηαη ζηε
δπλαηόηεηα ρεηξαγώγεζεο ησλ κειώλ ηεο θνηλσλίαο, αιιά πξνέξρεηαη από ηελ ηδηόηεηά ηνπ
σο δεκηνπξγνύ αθεξεκέλσλ ηδεώλ ζε κηα θνηλσλία όπνπ ππεξηεξνύλ νη απξόζσπεο θαη
αθεξεκέλεο ζρέζεηο. Ο δηαλννύκελνο είλαη παξαγσγόο θαη θξηηήο απηώλ ησλ ηδεώλ, όρη
ηδενινγηθόο πξσζηεξέαο ηνπο. Μεηαηξέπεηαη, όκσο, ζε θάηη ηέηνην, όηαλ γίλεηαη πνιηηηθά
ζηξαηεπκέλνο δηαλννύκελνο, γπξεύνληαο λα βγεη από ηελ απνκόλσζε πνπ ππνηηζέκελα
ηνπ επηβάιιεη ν ξόινο ηνπ. Τόηε είλαη πνπ άζειά ηνπ ππνδνπιώλεηαη ζε έλα ζύζηεκα θαη
γίλεηαη θαηεζηεκέλνο ιεηηνπξγόο κηαο ηδενινγίαο κηαο παξάηαμεο ή εμνπζίαο.
Ο δηαλννύκελνο νθείιεη λα παξεκβαίλεη ζηα θνηλά, ρσξίο λα ηπθιώλεηαη από
ηδενινγίεο, λα ηάζζεηαη ππέξ ηεο αιήζεηαο θαη ελαληίνλ ηνπ ςεύδνπο, ππέξ ηεο
δηθαηνζύλεο θαη ελαληίνλ ηεο αδηθίαο θαη λα έρεη θξηηηθή ζπλείδεζε πάλσ απ’ όια. Η
γεληθεπκέλε απνδνρή απηώλ ησλ αξρώλ ζήκεξα επαλαθέξεη ηελ επαγγειία ηνπ ζύγρξνλνπ
δηαλννπκέλνπ ζην πξόηππν ηνπ Δηαθσηηζκνύ. Καη απηό απνηειεί άιιε κηα «λίθε» ηνπ
νξζνινγηζκνύ θαη ηεο αλνηρηήο θνηλσλίαο επί ηνπ αλνξζνινγηθνύ ξνκαληηζκνύ θαη ησλ
λνζηαιγώλ ηεο θιεηζηήο θνηλσλίαο.
Γεκεηξάθνο Γεκήηξεο
BHMA, 23/01/2000 [ειαθξώο δηαζθεπαζκέλν]

Β. ΑΚΗΔΙ
Α. Να ζπληάμεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ παξαπάλσ θεηκέλνπ ζε 100-120 ιέμεηο.
(κνλάδεο 25)
Β1. «Ο δηαλννύκελνο νθείιεη λα παξεκβαίλεη ζηα θνηλά, ρσξίο λα ηπθιώλεηαη από
ηδενινγίεο, λα ηάζζεηαη ππέξ ηεο αιήζεηαο θαη ελαληίνλ ηνπ ςεύδνπο, ππέξ ηεο
δηθαηνζύλεο θαη ελαληίνλ ηεο αδηθίαο θαη λα έρεη θξηηηθή ζπλείδεζε πάλσ απ’ όια.»
Να αλαπηύμεηε ην λόεκα ηνπ παξαπάλσ απνζπάζκαηνο ζε κία παξάγξαθν 80-100
ιέμεσλ.
(κνλάδεο 10)
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Β2. "ε κηα πιήξσο ηεξαξρεκέλε θνηλσλία …, κε θάπνηα έλλνηα": Να εληνπίζεηε θαη λα
ηεθκεξηώζεηε δύν ηξόπνπο αλάπηπμεο ηεο δεύηεξεο παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ.
(κνλάδεο 4)
Β3. Να εληνπίζεηε ζην θείκελν θαη λα θαηαγξάςεηε ηξία παξαδείγκαηα αλαθνξηθήο
ιεηηνπξγίαο ηεο γιώζζαο.
(κνλάδεο 3)
Β4. ή, όπσο, δειαδή, επομένως, εξάλλου, όκσο: Πνηα είλαη ε ζεκαζία ησλ παξαπάλσ
δηαξζξσηηθώλ ιέμεσλ;
(κνλάδεο 3)
Β5. «Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ν άλζξσπνο ησλ γξακκάησλ αξρίδεη λα παίδεη ην
ξόιν

δηαλννπκέλνπ

…Ο

δηαλννύκελνο,

επνκέλσο,

δελ είλαη

πιένλ

έλαο

‘’εξεκίηεο’’» Πνηνο /νη ηξόπνο/νη πεηζνύο ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ θεηκελνγξάθν ζηελ
παξάγξαθν απηή; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο .
(κνλάδεο 5)
Β6. Γηαλννύκελνο, επηξξνή, απηόλνκεο, καδηθήο, ζύγρξνλνο : Γηα θαζεκηά από ηηο
παξαπάλσ ιέμεηο λα γξάςεηε από έλα ζπλώλπκν.
(κνλάδεο 5)
Β7. απνκόλσζε, παξαδνζηαθέο, απαξληέηαη, δεκόζην, νινθιήξσζε: Γηα θαζεκηά από
ηηο παξαπάλσ ιέμεηο λα γξάςεηε από έλα αληώλπκν.
(κνλάδεο 5)
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Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΤ
Να γξάςεηε έλα απνδεηθηηθό δνθίκην αλαθεξόκελνη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαιιηεξγεκέλνπ
αηόκνπ - ηδηαίηεξα ηνπ δηαλννύκελνπ - θαη λα αλαιύζεηε ην ξόιν πνπ, θαηά ηε γλώκε ζαο,
πξέπεη λα δηαδξακαηίδνπλ νη πλεπκαηηθνί άλζξσπνη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία ηεο θξίζεο.
(κνλάδεο 40)

Να έρεηε επηηπρία!
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