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Ο Πνευματικός Άνθρωπος  

Καθώς φαίνεται από όσα πολλοί έχουν γράψει,  «πνευματικός άνθρωπος» 

ονομάζεται ο ποιητής, ο μυθιστοριογράφος, ο κριτικός ή, ειδικότερα, ο 

δοκιμιογράφος. Μιλούμε κι εμείς, και συχνότερα από όσο χρειάζεται,  για τους 

«πνευματικούς» μας «ανθρώπους». Κι εννοούμε  τους συγγραφείς. Η άποψη είναι 

λαθεμένη. Εγώ τουλάχιστο δεν μπόρεσα να εννοήσω ποτέ, γιατί πρέπει να είναι 

πνευματικός άνθρωπος, δηλαδή άνθρωπος αφοσιωμένος στην υπηρεσία του 

πνεύματος, εκείνος που κατορθώνει να γράψει ένα υποφερτό ποίημα ή να στήσει 

στα πόδια του ένα διήγημα και δεν είναι πνευματικός άνθρωπος ο φυσικός ή ο 

χημικός, που πλαταίνει τους γνωστικούς ορίζοντες και μας επιτρέπει την ευρύτερη 

συνείδηση του κόσμου. Γιατί είναι πνευματικός άνθρωπος ο «λογοτέχνης», που 

συχνά έξω από την περιορισμένη  του ικανότητα να διηγείται ιστορίες δεν κατέχει  

άλλα εφόδια, και δεν είναι ένας διάσημος γιατρός ή ένας αστρονόμος.  

 

Η έννοια του πνευματικού ανθρώπου προϋποθέτει την εκπλήρωση μερικών 

αναγκαίων όρων. Ο αληθινός πνευματικός άνθρωπος ανήκει σ’ ένα χώρο πε ριωπής. 

Κατέχει μια ζωντανή πολυμάθεια, μια πολλαπλή ικανότητα, βάθος και πλάτος 

απόψεων. Και την αδιάκοπη αγρύπνια του νου. Σιμώνοντάς τον, καταλαβαίνεις πως 

προσεγγίζεις μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα ή μια προσωπικότητα «εν πορεία». 

Δεν αισθάνεται μόνο,  δεν εκφράζεται μόνο, μα και στοχάζεται ο αληθινός 

πνευματικός άνθρωπος. Το διάστημα, όπου ενεργεί,  είναι ένα διάστημα ελευθερίας. 

Φιλόσοφος, ιστορικός, βιολόγος, ποιητής ή πεζογράφος, δραματουργός ή ζωγράφος 

ή γλύπτης ή αρχιτέκτονας είναι αληθινός πνευματ ικός άνθρωπος, όταν δεν ασκεί 

το έργο του σαν απλή βιοτεχνική ασχολία, όταν δεν είναι δηλαδή επαγγελματίας 

της επιστήμης ή της τέχνης, όταν δεν είναι ο άνθρωπος που ξέρει να μεταδώσει ένα 

ποσοστό γνώσεων ή να γράψει μια επαρκή σελίδα ή να εικονίσει ένα δέν τρο ή ένα 

ακρογιάλι, αλλά όταν δια μέσου όλων αυτών έχει τη δύναμη να εκφράσει την 

αιώνια παλίρροια του πνεύματος. Φανερώνονται κάθε τόσο, στην ιστορία του 

πολιτισμού, και μερικές μοναχικές περιπτώσεις, αυτοδύναμες, απαίδευτων κατά τ’ 

άλλα ανθρώπων, που μας εκπλήσσουν με πραγματικά αριστοτεχνήματα. Θα 

θαυμάσουμε τη μεγαλωσύνη τους, θα εγκωμιάσουμε το κατόρθωμά τους, θα 

εξαντλήσουμε τις αισθητικές μας πείρες στην ορθή αποτίμηση της προσφοράς τους. 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Δεν θα τους πούμε, ωστόσο, πνευματικούς ανθρώπους, γιατί δεν είναι. Ένας 

σπουδαίος ποιητής, έξαφνα, είναι ο Φραγκίσκος Βιγιόν. Μα κανένας δε θα 

τολμούσε να τον ονομάσει «πνευματικό άνθρωπο», όπως, εδώ σ’ εμάς, έχει την 

τόλμη ν’ αυτονομάζεται ο τυχαίος στιχοπλόκος. Ενώ πνευματικός άνθρωπος είναι 

ο Αύγουστος Ροντέν, εκλέγω επίτηδες τα παραδείγματά μου, ο μεγάλος πλάστης. 

Πνευματικός άνθρωπος είναι ο Ρίλκε. Καθώς είναι και ο Τόυνμπη, ο φιλόσοφος της 

ιστορίας.  

 Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος  

 

Ερωτήσεις  

 

Α.  Για τις ανάγκες μιας συζήτησης που πρόκειται να γίνει στην τάξη σας με θέμα 

τον πνευματικό άνθρωπο, μελετήσατε το παραπάνω κείμενο. Να ενημερώσετε τους 

συμμαθητές σας για το περιεχόμενό του, γράφοντας την περίληψή του. (100 -120 

λέξεις)  

Μονάδες 25  

 

Β. 1.  «Ο αληθινός πνευματικός άνθρωπος ανήκει σ’ ένα χώρο περιωπής. Κατέχει 

μια ζωντανή πολυμάθεια, μια πολλαπλή ικανότητα, βάθος και πλάτος απόψεων». 

Να αναπτύξετε το νόημα του παραπάνω αποσπάσματος σε μια παράγραφο (80 -100 

λέξεις) με τη μέθοδο των παραδειγμάτ ων.  

Μονάδες 10  

  

Β.2.  Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με την ένδειξη Σωστό ή 

Λάθος με βάση το περιεχόμενο του κειμένου.   

i) Σύμφωνα με το συγγραφέα, πνευματικός άνθρωπος είναι ο «λογοτέχνης».   

ii)  Ο πνευματικός άνθρωπος ενδιαφέρεται για έν αν μόνο τομέα των επιστημών. 

  

iii)  Ο πνευματικός άνθρωπος αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα.   

iv) Ο επαγγελματισμός δεν είναι το κύριο γνώρισμα του πνευματικού ανθρώπου.  

Μονάδες 8  

 

Β. 3.  Να αξιολογήσετε το παρακάτω επιχείρημα με βάση την εγκυρότητ α, την 

αλήθεια και την ορθότητά του λαμβάνοντας υπόψη σας την άποψη του συγγραφέα, 

όπως διατυπώνεται στην 1η παράγραφο.   

Πνευματικός άνθρωπος ονομάζεται ο ποιητής, ο μυθιστοριογράφος, ο κριτικός ή 

ειδικότερα, ο δοκιμιογράφος.  

 Ο φυσικός, ο χημικός, ο ζωγράφος, ο γλύπτης δεν είναι δοκιμιογράφοι.   

Άρα ο φυσικός, ο χημικός, ο ζωγράφος, ο γλύπτης δεν είναι πνευματικοί άνθρωποι.  

Μονάδες 6  

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 Β.4.  «Θα θαυμάσουμε τη μεγαλοσύνη τους, θα εγκωμιάσουμε το κατόρθωμά τους, 

θα εξαντλήσουμε τις αισθητικές μας πείρες  στην ορθή αποτίμηση της προσφοράς 

τους». Να αναγνωριστεί το είδος της σύνταξης και να μετατραπεί στην αντίθετή 

της (ενεργητική –  παθητική).  

 Μονάδες 5  

Β. 5.  αστρονόμος, βιοτεχνική, στιχοπλόκος: Να αναλύσετε τις λέξεις στα συνθετικά 

τους και να σχηματίσετε από μια σύνθετη λέξη με το β’ συνθετικό τους.  

Μονάδες 6  

 

Γ.  «Δεν αισθάνεται μόνο, δεν εκφράζεται μόνο, μα και στοχάζεται ο αληθινός 

πνευματικός άνθρωπος. Το  διάστημα όπου ενεργεί είναι ένα διάστημα 

ελευθερίας». Να γράψετε ένα δοκίμιο πειθούς όπου θα αναφέρεστε στα 

χαρακτηριστικά του πνευματικού ανθρώπου και στους λόγους για τους οποίους η 

προσφορά τους είναι απαραίτητη στη σημερινή κοινωνία. (500 -600 λέξεις)  

 

Μονάδες 40  

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 
 


