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ΤΟ «ΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟ» 

Να μια λέξη που αρχίζει να εκνευρίζει. Οι νέοι άνθρωποι του καιρού μας τη 

χρησιμοποιούν, για να μπορούν ανετότερα να οργανώνουν την επίθεσή τους. Αλλά 

τη χρησιμοποιούν συνάμα και οι πρεσβύτεροι, για να δώσουν κάποιο ιδιαίτερο νόημα 

στην άμυνά τους. Το «καταστημένο» απλώνεται, φαρδαίνει, βαθαίνει, γίνεται στο 

τέλος τόσο μεγάλο, ώστε δεν κατορθώνουμε να ξεχωρίζουμε που αρχίζουν και που 

τελειώνουν τα σύνορά του. Έτσι που  καθολικεύεται, γενικεύεται, καταμερίζεται, 

διαλύεται και στο τέλος απομένει ένα αινιγματικό σώμα της ιστορικής και 

ψυχοβιολογικής πραγματικότητας. Ο νέοι που διατείνονται πως επιθυμούν να 

γκρεμίσουν το «καταστημένο», χωρίς να μας καθορίζουν και με τι θα το 

αντικαταστήσουν, αφήνουν να εννοηθεί πως δεν παραδέχονται τίποτε απ’ όσα τους 

έλαχε να συναπαντήσουν σε τούτο τον κόσμο, όπου βρέθηκαν, χωρίς, φυσικά τη 

θέλησή τους· μήτε τις κοινωνικές δομές, μήτε τις φιλοσοφικές θεωρίες, μήτε τις 

θρησκευτικές, δογματικές ή όχι καθοσιώσεις μήτε τις καθημερινές «συμπεριφορές». 

Κατέχονται από το ευχάριστο συναίσθημα πως πολεμούν ηρωικά, χωρίς να 

πεθαίνουν. 

Αλλά δε γεύονται και τη νίκη. Η λαχτάρα τους είναι η άρνηση: ν’ απαρνούνται 

τα πάντα, τους πάντες, να τα βλέπουν όλα σαν πτώματα που έχουν σαπίσει και 

χρειάζονται ν’ απορριχτούν στ λάκκο της λάσπης. Μ’ ελαφρά καρδιά οριοθετούν τις 

περιοχές: «εκεί οι άλλοι, όλοι οι άλλοι, εδώ εμείς». Αν τους αντιπαρατηρήσει κανείς 

πως ίσως και να μην έχουν απόλυτα δίκιο, αποκρίνονται περίπου δογματικά: «εσείς 

είστε ξεπερασμένοι, ανήκετε σε άλλη εποχή, δεν μπορείτε να μας εννοήσετε˙ είναι 

μάταιο και να το συζητούμε». 

Επιθυμώ να δηλώσω ευθύς εξαρχής – και το έχω νομίζω, πολλές φορές 

διακηρύξει και υπογραμμίσει – πως τους αγαπώ τους νέους και τους νιώθω σύρριζα 

στην καρδιά μου και συμμερίζομαι τις ανησυχίες τους, τις αποκαρδιώσεις τους , τους 

απελπισμούς τους και καμαρώνω, από την άλλη μεριά, την τόλμη τους, την 

ειλικρίνειά τους, που γίνεται καμιά φορά κυνική. Παραπονέθηκα και εγώ με τη σειρά 

μου και όχι στα πρώτα μου νιάτα, σε ώριμη ηλικία, για τον «έτοιμο κόσμο», όπου 

βρέθηκα καταδικασμένος να ζω. Θέλησα να πλάσω τον κόσμο μου και κάθε φορά 

που το προσπάθησα, αισθάνθηκα τα σίδερα να σφίγγουν οδυνηρότερα τα χέρια μου. 

Υπήρχε λοιπόν ένα «καταστημένο» και για μένα και για πολλούς της γενιάς μου. 

Πάντα υπάρχει ένα «καταστημένο», αλλά δεν το νιώθουν όλοι και την κάθε στιγμή. 

Έπειτα δε θέλω να παραμερίσω και τούτο: πως αμέσως ύστερα από το δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο άρχισε προοδευτικά και με διαδοχικά αποκορυφώματα να γίνεται 

αισθητή η εξέγερση των νέων ανθρώπων. Και το γεγονός, που έφτασε να προκαλέσει 

κι αιματοχυσίες, στην Αμερική ή αλλού, έδωσε αφορμή σε πολλά γραψίματα. Δεν 

είναι, καθώς λογαριάζω, χιλιάδες, είναι εκατομμύρια τα περιοδικά, τα βιβλία, οι 

εφημερίδες, οι ομιλίες από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, οι συνεντεύξεις, τα 

κηρύγματα, οι λόγοι σε επίσημες και ανεπίσημες συγκεντρώσεις, που ασχολήθηκαν 

με τα θέματα της νέας γενιάς, της γενιάς του σύγχρονου κόσμου. Τα περισσότερα από 
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τούτα αναδίνουν οσμή ναφθαλίνης, φορμόλης ή πτωμαΐνης. Είτε φανερά είτε με 

περίσκεψη, είτε με φαινομενική ψυχραιμία είτε με ασυγκράτητο φανατισμό, κατά 

βάθος, μήτε συζητούν μήτε αποκρίνται· κατηγορούν, στηλιτεύουν και στιγματίζουν. 

Έτσι, ο διάλογος γίνεται ανέφικτος και τότε έχουν δίκιο οι νέοι που τον αποδέχονται. 

Εκείνοι, οι λιγότεροι, βέβαια, έχουν φτάσει στο ακραίο σημείο: απορρίχνουν την 

καθιερωμένη κοινωνική συμβίωση, εγκαταλείπουν τον τόπο τους, αναζητούν στα 

σταυροδρόμια και στις μοναξιές του κόσμου καινούρια κατατόπια, οργανώνουν 

αλλόκοτα κοινόβια με ξεναγούς την παραφροσύνη της στιγμής, μεθούν από μια 

λευτεριά που την οραματίζονται χωρίς σύνορα ή προτείνουν συστήματα, που 

ανήκουν στους κλειστούς κόσμους, με μια άλλη, αυστηρότατη, ωστόσο, οργάνωση 

και, στο τέλος, κατασκευάζουν γραφικότητες και τίποτε περισσότερο. 

Δεν ανήκω στους ανθρώπους που συμβουλεύουν. Και νομίζω πως δεν είμαι 

φανατικός. Οι φανατισμοί, ακόμη και ο φανατισμός της αρετής, είναι αντικοινωνικοί 

και απάνθρωποι. 

Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, περιοδ. «Ευθύνη», τ.15 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε σε 100 – 120 λέξεις. 

[Μονάδες 25] 

 

Β1. Να αναπτύξετε σε μία παράγραφο 70 – 80 λέξεων το περιεχόμενο του παρακάτω 

αποσπάσματος του κειμένου: «Οι φανατισμοί, ακόμη και ο φανατισμός της αρετής, 

είναι αντικοινωνικοί και απάνθρωποι». 

[Μονάδες 10] 

 

Β2. α) Το στοχαστικό δοκίμιο έχει συχνά προσωπικό βιωματικό χαρακτήρα. Να 

καταγράψετε δύο σχετικά παραδείγματα από το κείμενο που σας δόθηκε. 

[Μονάδες 5] 

 

β) Βασικό, επίσης, χαρακτηριστικό του στοχαστικού δοκιμίου είναι η μεταφορική 

λειτουργία της γλώσσας. Να καταγράψετε τρία σχετικά παραδείγματα από το 

κείμενο που σας δόθηκε. 

[Μονάδες 5] 

 

Β3. Με ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική – παραγωγική) αναπτύσσει τη σκέψη 

του ο συγγραφέας στην πρώτη παράγραφο του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας. 

[Μονάδες 5] 

 

Β4. α) Να γράψετε από ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις με τη 

σημασία που έχουν στο κείμενο: συναπαντήσουν, συμμερίζομαι, παραμερίσω, 

περίσκεψη, φανατικός. 

[Μονάδες 5] 
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β) Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις πιο κάτω λέξεις του κειμένου: 

άμυνα, καθολικεύεται, δογματικά, ειλικρίνεια, αλλόκοτα. 

[Μονάδες 5] 

 

Γ. Παραγωγή κειμένου 

«Νέος θα πει να διορθώσεις τον κόσμο» έχει υποστηρίξει και ο Ν. Καζαντζάκης. 

Νομίζετε πως οι νέοι στην εποχή μας έχουν τη διάθεση και τη δυνατότητα να 

διορθώσουν τον κόσμο; Αν ναι, με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι μπορούν να το 

επιτύχουν; Να καταθέσετε τις απόψεις σας σε κείμενο 500 – 600 λέξεων με τη μορφή 

άρθρου που θα δημοσιευτεί στη σχολική σας εφημερίδα. 

[Μονάδες 40] 
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