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                               ΓΛΩΑ & ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 

 

 

            06/04/2020 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Ι 

Σοπίο στην ομίχλη 

Γηα λα απαληήζνπµε ζην εξώηεµα αλ ζησπνύλ νη δηαλννύµελνη 

ζήµεξα ζηε ρώξα µαο, ζα πξέπεη πξώηα λα πξνζδηνξίζνπµε πνηνη είλαη 

νη δηαλννύµελνη ζηε ρώξα µαο, πξάγµα θάζε άιιν παξά εύθνιν. Δηόηη ε 

έλλνηα ηνπ δηαλννπµέλνπ είλαη ζηα θαζ’ εµάο ηόζν ζπγθερπµέλε πνπ ζα 

έπξεπε πξώηα λα επηρεηξήζνπµε νξηζµέλεο βαζηθέο δηαθξίζεηο. 

Η βαζηθόηεξε δηάθξηζε πνπ ζα µπνξνύζε λα ζθεθζεί θαλείο είλαη 

εθείλε αλάµεζα ζηελ επξύηεξε θαη ζηε ζηελόηεξε έλλνηα ηνπ όξνπ. Με 

ηελ επξύηεξε έλλνηα, δηαλννύµελνο είλαη –µηιάσ πάληνηε γηα ηελ 

Ειιάδα– εθείλνο πνπ ζεσξείηαη δηαλννύµελνο (είηε από ηνπο άιινπο 

είηε από ηνλ εαπηό ηνπ). Με ηελ έλλνηα απηή, νη δηαλννύµελνη είλαη 

ζήµεξα ηόζν πνιινί, ώζηε λα απνηεινύλ µία από ηηο πνιππιεζέζηεξεο 

ηάμεηο ζηε ρώξα µαο. Με ηε ζηελόηεξε-δειαδή µε ηελ αθξηβέζηεξε– 

έλλνηα ηνπ όξνπ, δηαλννύµελνη, θαηά ηε γλώµε µνπ, είλαη όζνη δηαζέηνπλ 

ηηο εμήο ηξεηο ηδηόηεηεο (θαη ηηο ηξεηο): α) έρνπλ ηηο απαηηνύµελεο γλώζεηο 

γηα ηα θιέγνληα θνηλσληθνπλεπµαηηθά δεηήµαηα ηεο επνρήο ηνπο, β) 

ζθέθηνληαη µε ην µπαιό ηνπο, όρη µε ην µπαιό ησλ άιισλ, γ) 

δηαηππώλνπλ δεµνζίσο ηηο ζθέςεηο ηνπο γηα ηα παξαπάλσ δεηήµαηα. 

Σύµθσλα µε ηελ έλλνηα απηή, νη δηαλννύµελνη ζηε ρώξα µαο είλαη, 

αλ δελ θάλσ ιάζνο, ηόζν ιίγνη, ώζηε λα µελ µπνξνύλ λα γεµίζνπλ µηα 

αίζνπζα ζεµηλαξίνπ. Καη ηνύην γηαηί νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο 

δηαλννπµέλνπο µε ηελ  
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επξεία έλλνηα δελ δηαζέηνπλ ηε δεύηεξε –θαη ζπνπδαηόηεξε– από ηηο 

ηξεηο ηδηόηεηεο πνπ δηαθξίλνπλ ηνπο δηαλννπµέλνπο µε ηελ αθξηβέζηεξε, 

δειαδή µε ηε ζσζηή, έλλνηα ηνπ όξνπ (πνιύ ζπρλά δελ δηαζέηνπλ νύηε 

θαη ηελ πξώηε). Είλαη, πηζηεύσ, ζπνπδαηόηεξε ε δεύηεξε ηδηόηεηα, γηαηί 

δηαλννύµαη ζεµαίλεη ζηνράδνµαη, ζπιινγίδνµαη ζε βάζνο, ζθέθηνµαη 

θξηηηθά. 

Θα πξέπεη λα ζηαζνύµε ιίγν ζε απηήλ ηελ έιιεηςε. Ωο 

ζπλαξηώµελε µε ηελ πεξηθεξεηαθή ζέζε ηεο Ειιάδαο ζην επξσπατθό 

θαη ζην επξύηεξν δπηηθό δηαλνεηηθό γίγλεζζαη, είλαη, σο έλαλ βαζµό, 

θαηαλνήζηµε. Λέσ σο έλαλ βαζµό, γηαηί ην γεγνλόο όηη ε λενειιεληθή 

δηαλόεζε ππήξμε ζρεδόλ πάληνηε µεηαπξαηηθή ησλ ηδεώλ πνπ 

παξάγνληαη ζηα δηαλνεηηθά θέληξα δελ δηθαηνινγεί ηε ζεµεξηλή έθηαζε 

ηεο απνπζίαο απηελέξγεηαο ζηε ζθέςε ηεο. Ειάρηζηνη είλαη νη ζεµεξηλνί 

Έιιελεο δηαλννύµελνη πνπ ζπλδηαιέγνληαη δεµηνπξγηθά µε ηηο ηδέεο ησλ 

δηαλννπµέλσλ ησλ θέληξσλ, δειαδή πνπ παξάγνπλ δηθή ηνπο ζθέςε 

θαη πνπ ζα µπνξνύζαλ, σο εθ ηνύηνπ, λα ραξαθηεξηζηνύλ δηαλννύµελνη 

µε ηελ νπζηαζηηθή έλλνηα ηνπ όξνπ. Οη πεξηζζόηεξνη –νη ζπληξηπηηθά 

πεξηζζόηεξνη– αλαπαξάγνπλ άθξηηα ηηο «θεληξηθέο» ηδέεο, αθόµε θαη 

όηαλ νη ηδέεο απηέο είλαη θαλεξό όηη δελ µπνξνύλ λα µαο βνεζήζνπλ λα 

θαηαλνήζνπµε θαιύηεξα ηελ ειιεληθή πξαγµαηηθόηεηα. Από ηελ άπνςε 

απηή, ε ειιεληθή δηαλόεζε παξαµέλεη αθόξεηα «επαξρησηηθή»! 

Τα παξαπάλσ ήηαλ, πηζηεύσ, απαξαίηεηα, αλ ζέινπµε λα 

απαληήζνπµε µε θάπνηα αθξίβεηα ζην εξώηεµα αλ νη Έιιελεο 

δηαλννύµελνη ζησπνύλ ή όρη ζήµεξα, ζε µηαλ επνρή πνπ ν ιόγνο ηεο 

δηαλόεζεο είλαη ζηνλ ηόπν µαο ηδηαίηεξα αλαγθαίνο. Σε ό,ηη αθνξά ηνπο 

δηαλννπµέλνπο µε ηελ νπζηαζηηθή έλλνηα ηνπ όξνπ, ζα έιεγα όηη γεληθά 

δελ ζησπνύλ, µε ηε δηεπθξίληζε όµσο όηη, επεηδή είλαη πνιύ ιίγνη θαη 

επεηδή νξηζµέλνη από απηνύο µηινύλ ιηγόηεξν απ’ ό,ηη ζα έπξεπε ή δελ 

µηινύλ θαζόινπ, ε θσλή ηνπο δηαθξίλεηαη πνιύ δύζθνια. Καη απηό γηαηί 

ράλεηαη θάησ από ηε θσλή ησλ δηαλννπµέλσλ µε ηε µε νπζηαζηηθή 

έλλνηα ηνπ όξνπ, νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο νπνίνπο όρη µόλν µηινύλ, 

ελίνηε αθαηάζρεηα, αιιά θαη ζπρλά θσλαζθνύλ. 
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Νάζορ Βαγενάρ (θαζεγεηήρ Θεωπίαρ θαη Κπηηηθήρ ηερ Λογοηεσνίαρ ζηο ηµήµα 

Θεαηπηθών Σποςδών ηος Παν/µίος Αζενών), εθεµεπίδα «Το Βήµα», 21/03/2010 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙ 

Εισαγωγικό σημείωμα: Ο Τίηορ Παηπίθηορ γεννήζεθε ηο 1928 θαη είναη 

ποηεηήρ, πεδογπάθορ θαη µεηαθπαζηήρ ηερ ππώηερ µεηαποιεµηθήρ 

ποηεηηθήρ γενηάρ. Έσεη ηηµεζεί µε ηο Εηδηθό Κπαηηθό Βπαβείο (1994) γηα ηο 

ζύνοιο ηο έπγος ηος θαη µε ηο Γαιιηθό Βπαβείο Ποίεζερ (2016). Το 

ζςγθεθπηµένο ποίεµα αποηειεί ένα ποηεηηθό «ξέζπαζµα» ηος Παηπίθηος, 

γηα ηον πόιο ηερ ποίεζερ θαη ηος πνεςµαηηθού δεµηοςπγού ζηεν 

θοηνωνηθή ππαγµαηηθόηεηα ηερ θάζε εποσήρ.  

τίχοι 2 

Σηίρνη πνπ θξαπγάδνπλ 

ζηίρνη πνπ νξζώλνληαη ηάρα ζαλ μηθνιόγρεο 

ζηίρνη πνπ απεηινύλ ηελ θαζεζηεθπία ηάμε 

θαη µέζα ζηνπο ιίγνπο πόδεο ηνπο 

θάλνπλ ή αλαηξέπνπλ ηελ επαλάζηαζε, 

άρξεζηνη, ςεύηηθνη, θνµπαζηηθνί, 

γηαηί θαλέλαο ζηίρνο ζήµεξα δελ αλαηξέπεη θαζεζηώηα 

θαλέλαο ζηίρνο δελ θηλεηνπνηεί ηηο µάδεο. 

(Πνηεο µάδεο; Μεηαμύ µαο ηώξα – 

πνηνη ζθέθηνληαη ηηο µάδεο; 

Τν πνιύ µηα ιύηξσζε αηνµηθή, αλ όρη αλάδεημε.) 

Γη’ απηό θη εγώ δε γξάθσ πηα 

γηα λα πξνζθέξσ ράξηηλα ληνπθέθηα 

όπια από ιόγηα θιύαξα θαη θνύθηα. 

Μόλν µηαλ άθξε ηεο αιήζεηαο λα ζεθώζσ 

λα ξίμσ ιίγν θσο ζηελ πιαζηνγξαθεµέλε µαο δσή. 

Όζν µπνξώ, θη όζν θξαηήζσ. 

Αύγνπζηνο 1957 
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Τίηορ Παηπίθηορ, Ποηήµαηα Α΄ (1943-1959), εθδόζεηρ Κίσιε, Αζήνα 2017 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙΙ 

Πνευματικοί άνθρωποι: όρθιοι ή ορθούμενοι; 

Μέζα ζηελ θνηλσληθή ζθαίξα, ηα πλεπµαηηθά αγαζά είλαη ηόζν 

απαξαίηεηα όζν θαη ηα πιηθά. Παξαθξάδνληαο ηνλ αθνξηζµό ηνπ Κάλη, 

ζα ιέγαµε πσο «ε ύιε ρσξίο ην πλεύµα είλαη ηπθιή, αιιά θαη ην 

πλεύµα ρσξίο ηελ ύιε είλαη θελό». Μηα θνηλσλία πνπ λνηάδεηαη µόλν γηα 

ηα πιηθά αγαζά είλαη θνηλσλία δώσλ, µηα θνηλσλία πνπ λνηάδεηαη µόλν 

γηα ηα πλεπµαηηθά αγαζά είλαη θνηλσλία αζθεηώλ. Αιιά ν άλζξσπνο, ν 

θνηλσληθόο άλζξσπνο, δελ είλαη νύηε δών νύηε αζθεηήο. Χξεηάδεηαη θαη 

ηα πιηθά αγαζά, γηα λα ππάξμεη θαη ηα πλεπµαηηθά αγαζά, γηα λα ππάξμεη 

ζσζηά. Τα πξώηα ζα ηνπ δώζνπλ ην «δελ», ηα δεύηεξα ην «επ δελ». 

Κη εδώ πξνβαίλεη, βαξύηαηε, ε επζύλε ησλ πλεπµαηηθώλ 

αλζξώπσλ γηα ηελ πνξεία ηεο θνηλσλίαο. Σ’ απηνύο έρεη ιάρεη ν θιήξνο 

λα ηελ νπιίζνπλ όρη µόλν µε νξγάλσζε θαη µέζνδν, αιιά θαη µε 

έξεηζµα, µε λόεµα, µε ζθνπό. Μηα θνηλσλία πνπ δελ μέξεη πώο βαδίδεη, 

είλαη θνηλσλία ηπθιώλ, θαηαδηθαζµέλε λα ραζεί µέζα ζην ίδην ηεο ην 

ζθνηάδη. Καη ηνπο «πξέπνληεο» δξόµνπο, ιόγνπο θαη ζθνπνύο ηεο δελ 

µπνξνύλ λα ηεο ηνπο δείμνπλ άιινη από ηνπο πλεπµαηηθνύο 

αλζξώπνπο. Αλ αιεζεύεη απηό πνπ είπαµε πην πάλσ – πσο ην µεγάιν 

θη αθαηαµάρεην όπιν ηνπο είλαη ε Γλώζε – νη πλεπµαηηθνί άλζξσπνη ζα 

ήηαλ έλνρνη πξνδνζίαο, θαη πξνδνζίαο εζράηεο, αλ ην όπιν απηό δελ ην 

ρξεζηµνπνηνύζαλ γηα ηνλ αλώηαην θαη απώηαην πξννξηζµό πνπ ηνπο 

δόζεθε: γηα ηελ ππεξέηεζε θαη ηε δηαθώηηζε ηεο θνηλσλίαο. 

Μάπηορ Πιωπίηερ, εθεµεπίδα «Το Βήµα», 12/5/1982 (απόζπαζµα) 
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ΘΕΜΑΣΑ 

ΘΕΜΑ Α 

Να απνδώζεηε πεξηιεπηηθά ηελ ηέηαξηε θαη ηελ πέµπηε παξάγξαθν ηνπ 

κειµένου I. (50-60 ιέμεηο) 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Ερώτημα 1ο  

Αθνύ µειεηήζεηε πξνζεθηηθά ηηο απόςεηο πνπ αθνινπζνύλ θαη ην 

κείμενο Ι, λα εμεγήζεηε αλ ν ζπγγξαθέαο ηηο ζεσξεί ωστές ή 

Λανθασμένες θαη λα παξνπζηάζεηε ηα επηρεηξήµαηα µε ηα νπνία 

ζηεξίδεη ή απνξξίπηεη ηελ θαζεµία. (γηα θάζε άπνςε λα γξάςεηε µία 

παξάγξαθν 50-60 ιέμεσλ). 

i. Η ζεµαληηθόηεξε ηδηόηεηα ησλ δηαλννπµέλσλ είλαη ε δεµόζηα 

δηαηύπσζε ησλ ηδεώλ ηνπο. 

ii. Σε γεληθέο γξαµµέο νη δηαλννύµελνη δελ ζησπνύλ. 

Μονάδες 15 

 

 

Ερώτημα 2ο  

α. Γηα πνηνλ ιόγν, θαηά ηε γλώµε ζαο, ν ζπληάθηεο ηνπ κειµένου Ι 

ρξεζηµνπνηεί ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηνπ θεηµέλνπ ην α΄ εληθό 

πξόζσπν; 

Μονάδες 6 

 

β. Σην κείμενο Ι ζπλαληάµε ηελ αθόινπζε πεξίνδν ιόγνπ: «ζα πξέπεη 

πξώηα λα πξνζδηνξίζνπµε πνηνη είλαη νη δηαλννύµελνη ζηε ρώξα µαο, 

πξάγµα θάζε άιιν παξά εύθνιν». 

i. Πνην είδνο ζύληαμεο ρξεζηµνπνηεί ν ζπγγξαθέαο; 
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ii. Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ηνπ. 

iii. Να ηε µεηαηξέςεηε ζηελ αληίζεηή ηεο. 

Μονάδες 9 

 

Ερώτημα 3ο 

Πνηα είλαη ε επζύλε ησλ πλεπµαηηθώλ αλζξώπσλ γηα ηελ πνξεία µηαο 

θνηλσλίαο, όπσο επηζεµαίλεηαη ζην κείμενο ΙΙΙ; (50-60 ιέμεηο) 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Σην κείμενο ΙΙ ν πνηεηήο είλαη θαλεξά απνγνεηεπµέλνο «γηαηί θαλέλαο 

ζηίρνο ζήµεξα δελ αλαηξέπεη θαζεζηώηα / θαλέλαο ζηίρνο δελ 

θηλεηνπνηεί µάδεο». Πνηνη, θαηά ηε γλώµε ζαο, είλαη νη ιόγνη ηεο πηθξίαο 

ηνπ. Να αηηηνινγήζεηε ηελ άπνςή ζαο. (150-200 ιέμεηο)  

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Ο ζπγγξαθέαο ηνπ κειμένου Ι θαηαιήγεη: «Σε ό,ηη αθνξά ηνπο 

δηαλννπµέλνπο µε ηελ νπζηαζηηθή έλλνηα ηνπ όξνπ, ζα έιεγα όηη γεληθά 

δελ ζησπνύλ, µε ηε δηεπθξίληζε, όµσο, όηη, επεηδή είλαη πνιύ ιίγνη θαη 

επεηδή νξηζµέλνη από απηνύο µηινύλ ιηγόηεξν απ’ ό,ηη ζα έπξεπε ή δελ 

µηινύλ θαζόινπ, ε θσλή ηνπο δηαθξίλεηαη πνιύ δύζθνια». Σε µηα νµηιία 

ζαο, µε αθνξµή έλα αθηέξσµα ζηνπο µεγάινπο  Έιιελεο 

δηαλννπµέλνπο, λα παξνπζηάζεηε ηελ πξνζσπηθή ζαο άπνςε, 

αληιώληαο ζηνηρεία από ηα θείµελα πνπ ζαο δόζεθαλ, γηα ηελ παξνπζία 

ή µε ησλ δηαλννπµέλσλ ζηε ζύγρξνλε θνηλσληθή πξαγµαηηθόηεηα θαη 

λα εμεγήζεηε γηαηί, ίζσο πεξηζζόηεξν από πνηέ, νη λένη ρξεηάδνληαη ηε 

θσηηζµέλε ζθέςε ηνπο. (350-400 ιέμεηο) 

Μονάδες 30 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Ο ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζύγρξνλσλ 

δηαλννπµέλσλ.  Μεηαμύ άιισλ, ηνλίδεη όηη είλαη αξηζµεηηθά ιίγνη, θαζώο 

ηνπο πεξηζζόηεξνπο δελ ραξαθηεξίδεη ε δηάζεζε ηνπ ζηνραζµνύ, ελώ ε 

πιεηνςεθία αλαµαζά άθξηηα ηδέεο ηεο δπηηθήο δηαλόεζεο. Οη ππόινηπνη 

δηαλννύµελνη, θαηά ηνλ ζπγγξαθέα, δελ ζησπνύλ, απιώο ε θσλή ηνπο 

δηαθξίλεηαη δύζθνια, εμαηηίαο ησλ άιισλ πνπ µηινύλ αζηαµάηεηα θαη 

«θσλαζθνύλ». 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Ερώτημα 1ο  

i. Λαλζαζµέλε →  Ο ζπγγξαθέαο ζεσξεί όηη έλα από ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαλννπµέλσλ είλαη ε δεµόζηα δηαηύπσζε ησλ 

απόςεώλ ηνπο. Δελ είλαη, όµσο, ην ζεµαληηθόηεξν. Τν ζεµαληηθόηεξν 

αθνξά ζηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα ζηνράδνληαη, λα δηαλννύληαη. Πξέπεη 

λα ζθέθηνληαη νπζηαζηηθά, ρξεζηµνπνηώληαο ην θίιηξν ηεο θξηηηθήο 

θαη λα παξάγνπλ δηθέο ηνπο ηδέεο, ρσξίο λα επαλαιαµβάλνπλ άθξηηα 

ηδέεο ηεο δπηηθήο δηαλόεζεο, όπσο, ζπλήζσο, ζπµβαίλεη. 

ii. Σσζηή → Ο ζπγγξαθέαο θαηαιήγεη ζην όηη νη πξαγµαηηθνί Έιιελεο 

δηαλννύµελνη δελ ζησπνύλ. Παξαηεξεί, όµσο, όηη είλαη ιίγνη ζε 

αξηζµό θαη µηινύλ ιηγόηεξν από ό,ηη ζα έπξεπε. Έηζη, ε θσλή ηνπο 

δελ αθνύγεηαη, επεηδή θαιύπηεηαη από ηνπο δήζελ δηαλννπµέλνπο, 

πνπ µηινύλ αζηαµάηεηα θαη ελίνηε «θσλάδνπλ πνιύ δπλαηά». 
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Ερώτημα 2ο 

α. Ο ζπγγξαθέαο ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ρξεζηµνπνηεί α΄ εληθό 

πξόζσπν («ζα έιεγα»), πξνθεηµέλνπ λα εθθξάζεη πξνζσπηθή άπνςε 

γηα ηε ζησπή ή µε ησλ δηαλννπµέλσλ. Καη’ απηόλ ηνλ ηξόπν, γίλεηαη 

εµθαλήο ν ππνθεηµεληθόο ραξαθηήξαο ηεο επηρεηξεµαηνινγίαο ηνπ. 

β. i.     Η ζύληαμε είλαη ελεξγεηηθή. 

ii. Ο ζπγγξαθέαο µε ηελ επηινγή απηή επηζπµεί λα απνδώζεη µε 

έµθαζε ηνλ ξόιν ηνπ ππνθεηµέλνπ (εµείο). Έηζη, ην ύθνο γίλεηαη άµεζν, 

νηθείν, απιό, θαηαλνεηό. 

iii. Θα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί από εµάο πνηνη είλαη νη δηαλννύµελνη 

ζηε ρώξα µαο, πξάγµα θάζε άιιν παξά εύθνιν. 

 

Ερώτημα 3ο 

Οη πλεπµαηηθνί άλζξσπνη, ζύµθσλα µε ηνλ Μάξην Πισξίηε, 

δηαδξαµαηίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ πνξεία µηαο θνηλσλίαο. Οη ίδηνη 

θαηέρνληαο ηηο θαηάιιειεο γλώζεηο είλαη εθείλνη πνπ µπνξνύλ -θαη 

πξέπεη -λα δείμνπλ ηνλ δξόµν ζην θνηλσληθό ζύλνιν. Οθείινπλ λα 

µεηαδώζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζην επξύ θνηλό, ώζηε απηό λα 

αθππλίδεηαη θαη λα θηλεηνπνηείηαη. Παξάιιεια, έρνπλ ρξένο λα 

εµπλεύζνπλ ηνπο αλζξώπνπο θαη λα ηνπο απνµαθξύλνπλ από 

εζθαιµέλεο επηινγέο.  

 

ΘΕΜΑ Γ 

Ο πνηεηήο, ζ’ έλα ζπλαηζζεµαηηθό μέζπαζµα απνγνήηεπζεο, πξνβάιιεη 

ηελ αδπλαµία ηεο πνίεζεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο πςειέο ηνπ 

πξνζδνθίεο, κε απνηέιεζκα νη ζηίρνη λα θαηαληνύλ «άρξεζηνη, ςεύηηθνη, 

θνκπαζηηθνί». Ο εηξσληθόο ηόλνο ηνπ πνηήκαηνο θαλεξώλεη ηελ πηθξία 

ηνπ πνηεηηθνύ ππνθεηκέλνπ, ελώ κέζα από ην εξώηεκα, πνπ θαίλεηαη λα 

απεπζύλεη πξώηηζηα ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηό όζν θαη ζηνλ αλαγλώζηε,  
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δειώλεηαη ν έληνλνο πξνβιεκαηηζκόο θαη ε δηάζεζε λα επηθνηλσλήζεη 

θαη λα αλαδεηήζεη απαληήζεηο ζε όζα ηνλ απαζρνινύλ («ηάρα ζαλ 

μηθνιόγρεο»/ «(Πνηεο κάδεο;…ηηο κάδεο)»). Νηώζεη, ινηπόλ, πσο ε 

πνίεζε αδπλαηεί λα ξπζµίζεη θαη λα αλαηξέςεη παζνγελείο θνηλσληθέο 

θαη πνιηηηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά θαη λα δηαµνξθώζεη ζπλεηδήζεηο («γηαηί 

θαλέλαο ζηίρνο…ηηο κάδεο»). Δελ µπνξεί λα αθππλίζεη ην θνηλό, γηαηί νη 

ίδηεο νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο δπζρεξαίλνπλ ηελ ελαζρόιεζή ηνπ 

θνηλσληθνύ ζπλόινπ µε απηήλ. Οη άλζξσπνη δελ ελδηαθέξνληαη πηα 

παξά µόλν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηδηνηειώλ ζθνπώλ ηνπο, 

ζηνρεύνληαο ζηελ πξνζσπηθή ηνπο θαηαμίσζε. Αθόκα θη νη ίδηνη νη 

πνηεηέο ζπρλά εθπίπηνπλ από ηνλ θνηλσληθό ηνπο ξόιν («Τν πνιύ…αλ 

όρη αλάδεημε»). Μέζα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο ην θνηλό απνµαθξύλεηαη 

από ηελ πνίεζε, θαζώο αµθηζβεηεί ηελ νπζηώδε θαη θαηαιπηηθή δξάζε 

ηεο ζηελ θνηλσλία. 

 

ΘΕΜΑ Δ  

Κπξίεο θαη θύξηνη θαζεγεηέο, 

Φίιεο θαη θίινη ζπµµαζεηέο, 

Καηά ηε δηάξθεηα απηνύ ηνπ ζεµαληηθνύ αθηεξώµαηνο ζηνπο Έιιελεο 

δηαλννύµελνπο, αθνύζηεθαλ νλόµαηα ζπνπδαία πνπ θώηηζαλ µε ηελ 

παξνπζία, ηνλ ιόγν θαη ηε δσή ηνπο ηελ επνρή πνπ έδεζαλ θαη 

θσηίδνπλ αθόµα θαη ηνλ δηθό µαο δξόµν. Αθνύζηεθαλ, επίζεο, νλόµαηα 

ζύγρξνλσλ δηαλννύµελσλ, πνπ νη πεξηζζόηεξνη από εµάο δελ 

γλσξίδαµε. Άλζξσπνη ησλ γξαµµάησλ θαη ησλ ηερλώλ µε γλώζεηο θαη 

δηαύγεηα ζθέςεο, ήζνο θαη εληηµόηεηα, πνπ δνπλ αλάµεζά µαο θαη 

µπνξνύλ µε ην πλεπµαηηθό θαη εζηθό ηνπο νπινζηάζην λα µαο 

θαηεπζύλνπλ. 

Ωζηόζν, αξθεηνί πλεπµαηηθνί εγέηεο µάιινλ πξνηηµνύλ λα απέρνπλ 

από ηελ ελαζρόιεζε µε ηελ θνηλσληθή πξαγµαηηθόηεηα θαη ηελ 

πξνζπάζεηα γηα αληηµεηώπηζε ησλ ζύγρξνλσλ πξνβιεµάησλ. Πνιινί 

από απηνύο, επίζεο, πξνηηµνύλ λα θιείλνληαη ζε ειηηίζηηθνπο θύθινπο  
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«εμαηξεηηθά ηθαλώλ θαη ζθεπηόµελσλ αλζξώπσλ» θαη µε εγσηζµό 

αξλνύληαη ηελ αλάµεημή ηνπο ζην θνηλσληθό γίγλεζζαη. Άιινη, πάιη, 

αγσλίδνληαη λα πξνζεγγίζνπλ ηνλ θαζεµεξηλό άλζξσπν, όµσο νη 

«θξαπγέο» ησλ ππνινίπσλ, δήζελ δηαλννύµελσλ, ηνπο θαιύπηνπλ. 

Άιινηε, ίζσο, λα πξνζπαζνύλ λα εθθξαζηνύλ δεµόζηα, όµσο ηα ιόγηα 

ηνπο θαηεπζύλνληαη ζε «ώηα µε αθνπόλησλ». Παξαζπξµέλνη νη πνιίηεο 

από ην άγρνο ηεο θαζεµεξηλόηεηαο, αιιά θαη από ην πξόηππν ηεο 

πιηθήο επδαηµνλίαο έρνπλ πάςεη λα ηνπο αλαγλσξίδνπλ. Δελ ηνπο 

θαηαιαβαίλνπλ θαη ηα ιόγηα ηνπο δελ µπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ηίπνηα 

ζην πιηζηηθό µνληέιν δσήο πνπ εθείλνη επηδηώθνπλ. 

 Εµείο, όµσο, νη λένη, ηνπο ρξεηαδόµαζηε. Ζώληαο ζε µηα θνηλσλία 

θελή από ηδενινγίεο θαη νξάµαηα, έρνπµε αλάγθε ηνλ θσηηζµέλν ιόγν 

ηνπο. Τα Μ.Μ.Ε. θξνληίδνπλ λα πιάζνπλ µηα λέα γεληά ππνθνπιηνύξαο, 

µε ζθεπηόµελε, µε θξηηήξηα ραµειήο αηζζεηηθήο, ε νπνία ζα 

δηαγσλίδεηαη γηα επηηπρεµέλεο ζπληαγέο µαγεηξηθήο, γηα ηξαγνπδηζηηθέο 

απνδόζεηο θαη γηα ηελ πην µνληέξλα εµθάληζε. Από ηελ άιιε πιεπξά, ην 

ζρνιείν µάο θαιεί θάζε ρξόλν λα αλέβνπµε ηνλ Γνιγνζά ησλ 

εμεηάζεσλ, λα απνθηήζνπµε ηελ εηδηθή γλώζε, µε ζθνπό ηελ είζνδν 

ζην παλεπηζηήµην, ε νπνία, όµσο, δελ ζπλεπάγεηαη όηη ζα µπνξνύµε λα 

αληηιεθζνύµε ηνλ θόζµν ησλ ηερλώλ θαη ηνπ πλεύµαηνο, λα 

θαηαλνήζνπµε µηα εθεµεξίδα, λα απνιαύζνπµε ηελ αλάγλσζε ελόο 

θαινύ βηβιίνπ. Χξεηαδόµαζηε ηε θσλή ησλ δηαλννπµέλσλ, ηηο ηδέεο ηνπο 

θαη ηηο αμίεο ηνπο, γηαηί γύξσ µαο ππάξρνπλ µόλν θξαπγέο αζρέησλ. 

Εθείλνη µπνξνύλ λα µαο αθππλίζνπλ θαη µε ηνλ ιόγν ηνπο θαη ην 

δσληαλό ηνπο παξάδεηγµα λα ζηαζνύλ «µπξνζηάξεδεο» ζε αγώλεο γηα 

έλαλ πην αλζξώπηλν θόζµν. 

Αγαπεηνί θαζεγεηέο, θίινη θαη θίιεο, ζεσξώ όηη όινη µαο 

δηαηζζαλόµαζηε ηελ αλάγθε ηνπ ζνθνύ ιόγνπ ησλ πλεπµαηηθώλ εγεηώλ. 

Αο ηνπο αλαδεηήζνπµε ζηηο βηβιηνζήθεο θαη ζην δηαδίθηπν, ζηα 

παλεπηζηήµηα, όπνπ ζε ιίγν θαηξό ζα βξεζνύµε, πίζσ από θάζε  
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επηζηεµνληθό θαη θαιιηηερληθό επίηεπγµα. Είλαη θαη δηθή µαο επζύλε ε 

πξνζέγγηζή ηνπο. 

Σαο επραξηζηώ πνιύ. 
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