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Βρισκόµαστε σ’ ένα σταυροδρόµι· δεν ήµασταν ποτέ αποµονωµένοι· µείναµε
πάντα ανοιχτοί σ’ όλα τα ρεύµατα − Ανατολή και ∆ύση· και τ’ αφοµοιώναµε
θαυµάσια τις ώρες που λειτουργούσαµε σαν εύρωστος οργανισµός. [&]
Συνταραζόµαστε κι εµείς, δικαιολογηµένα ή αδικαιολόγητα, από διαδοχικές
κρίσεις, αποκαλυπτικές εφευρέσεις και φόβους, που δεν αφήνουν τον
ανθρώπινο νου να ηρεµήσει − σαν την καλαµιά στον κάµπο. Μπροστά σ’ αυτά,
τι µας µένει για να βαστάξουµε αν απαρνηθούµε τον εαυτό µας; ∆ε µένω
τυφλός στα ψεγάδια1 µας, αλλά έχω την ιδιοτροπία να πιστεύω στον εαυτό µας.
Σας παρακαλώ να µε συγχωρήσετε που µνηµονεύω εδώ προσωπικές
εµπειρίες· δεν έχω άλλο πειραµατόζωο από εµένα. Και η προσωπική µου
εµπειρία µου δείχνει πως το πράγµα που µε βοήθησε, περισσότερο από κάθε
άλλο, δεν ήταν οι αφηρηµένοι στοχασµοί ενός διανοουµένου, αλλά η πίστη και
η προσήλωσή µου σ’ έναν κόσµο ζωντανών και περασµένων2 ανθρώπων· στα
έργα τους, στις φωνές τους, στο ρυθµό τους, στη δροσιά τους. Αυτός ο κόσµος,
όλος µαζί, µου έδωσε το συναίσθηµα πως δεν είµαι µια αδέσποτη µονάδα, ένα
άχερο στ’ αλώνι. Μου έδωσε τη δύναµη να κρατηθώ ανάµεσα στους
χαλασµούς που ήταν της µοίρας µου να ιδώ. Κι ακόµη, µ’ έκανε να νιώσω, όταν
ξαναείδα το χώµα που µε γέννησε, πως ο άνθρωπος έχει ρίζες, κι όταν τις
κόψουν πονεί, βιολογικά, όπως όταν τον ακρωτηριάσουν.
[&]
Κι όλα τούτα θα µπορούσα να τα ονοµάσω µε τη λέξη παράδοση, που την
ακούµε κάποτε ψυχρά και µας φαίνεται υπόδικη3. Αλήθεια, υπάρχουν ροπές4
που νοµίζουν πως η παράδοση µας στρέφει σε έργα παρωχηµένα5 και
ανθρώπους παρωχηµένους· πως είναι πράγµα τελειωµένο και άχρηστο για τις
σηµερινές µας ανάγκες· πως δεν µπορεί να βοηθήσει σε τίποτε τον σηµερινό
τεχνοκρατικό άνθρωπο που γνώρισε φριχτούς πολέµους και φριχτότερα
στρατόπεδα συγκεντρώσεως· αυτόν τον άνθρωπο που αµφιταλαντεύεται
ανάµεσα στην κατάσταση του θηρίου και την κατάσταση του ανδροειδούς6. Η
παράδοση είναι λοιπόν ένα περιττό βάρος που πρέπει να εξοβελιστεί7. Μου
φαίνεται πως αυτές οι ροπές εκπορεύουνται από τη σύγχρονη απελπισία για
την αξία του ανθρώπου. Είναι τα συµπτώµατα ενός πανικού, που εν ονόµατι
του ανθρώπου τείνουν να κατακερµατίσουν την ψυχή του ανθρώπου. Όµως τι
αποµένει αν βγάλουµε από τη µέση τον άνθρωπο;
Γ. Σεφέρη, ∆οκιµές, τ.2, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1974, σσ. 175-177
1. ψεγάδια: ελαττώµατα
2. περασµένων: ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή
3. υπόδικη: υπόλογη, ένοχη
4. ροπές: απόψεις
5. παρωχηµένα: ξεπερασµένα
6. του ανδροειδούς: του ανθρωπόµορφου
7. εξοβελιστεί: διωχτεί
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Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη (90-110 λέξεις) του κειµένου
που σας δόθηκε.
Μονάδες 25
Β1. Να αναπτύξετε σε µία παράγραφο (70-80 λέξεις) το περιεχόµενο του
παρακάτω αποσπάσµατος του κειµένου: «∆ε µένω τυφλός στα ψεγάδια µας,
αλλά έχω την ιδιοτροπία να πιστεύω στον εαυτό µας».
Μονάδες 10
Β2.
α) Το στοχαστικό δοκίµιο έχει συχνά προσωπικό - βιωµατικό χαρακτήρα. Να
καταγράψετε δύο σχετικά παραδείγµατα από το κείµενο που σας δόθηκε.
Μονάδες 2
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 3
Β3. Να σχηµατίσετε µία πρόταση ή µία περίοδο για καθεµία από τις παρακάτω
λέξεις:
εφευρέσεις, εµπειρία, αµφιταλαντεύεται, τεχνοκρατικό, πανικού.
Μονάδες 5
Β4. Από το β΄ συνθετικό των παρακάτω λέξεων να σχηµατίσετε µία νέα
σύνθετη λέξη:
σταυροδρόµι, αποκαλυπτικές, βιολογικά, παράδοση, υπόδικη.
Μονάδες 5
Γ. Ο ∆ήµος σας διοργανώνει µια εκδήλωση µε θέµα την παράδοση. Ως
εκπρόσωπος της µαθητικής σας κοινότητας αναλάβατε τη σύνταξη ενός
κειµένου που θα εκφωνηθεί στην εκδήλωση. Σ’ αυτό να αναφέρετε τις αιτίες για
τις οποίες πολλοί νέοι σήµερα έχουν αποµακρυνθεί από την παράδοση και να
προτείνετε τρόπους επανασύνδεσής τους µε αυτήν (500-600 λέξεις).
Μονάδες 50
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
A. Ο Γιώργος Σεφέρης αναφέρεται στη σηµασία της παράδοσης και τους
αµφισβητίες της. Αρχικά, υποστηρίζει ότι αποτελεί ίδιον της ελληνικής φύσης η
επαφή του λαού µας µε άλλους και η ανταλλαγή πολιτισµικών στοιχείων. Στη
συνέχεια, τονίζει πως περίοπτη θέση στη διαδροµή του αποτελεί η σύζευξη
του παρόντος µε το παρελθόν. Ο συνδυασµός αυτός εξασφαλίζει
συναισθηµατική πληρότητα και δύναµη για την αντιµετώπιση οποιωνδήποτε
συµφορών. Κυριαρχούν, όµως, λόγω της τεχνοκρατικής αντίληψης, αντιπαραδοσιακές απόψεις, οι οποίες θεωρούν ξεπερασµένα τα επιτεύγµατα του
παρελθόντος. Τέλος, αναφερόµενος στην επικρατούσα απαξία της ανθρώπινης
προσωπικότητας και τον ψυχικό µαρασµό, αιτιολογεί τις απόψεις των αρνητών
της παράδοσης.
Β1. Με τη συγκεκριµένη φράση ο Σεφέρης, αν και δεν παραγνωρίζει τις όποιες
αδυναµίες και τα ελαττώµατα που εντοπίζονται στην ιδιοσυγκρασία του λαού
µας, εκφράζει τη βαθιά του πίστη στις δυνατότητές του. Θεωρεί ότι ο ελληνικός
λαός είναι σε θέση να ξεπερνάει τις όποιες δυσκολίες και τα εµπόδια, να
ωριµάζει πνευµατικά, να εµβαθύνει στην πολιτιστική του εξέλιξη, να κατανοεί
και να ερµηνεύει τη γύρω του πραγµατικότητα και να αντιµετωπίζει µε αισιοδοξία τις προκλήσεις του παρόντος και του µέλλοντος.
Β2.
α)
Το στοχαστικό δοκίµιο έχει συχνά προσωπικό-βιωµατικό χαρακτήρα, καθώς
καταγράφει παρατηρήσεις, προβληµατισµούς, ιδέες, εµπειρίες και
συναισθήµατα του δοκιµιογράφου. Στοιχεία που αποκαλύπτουν αυτό είναι:
«Αυτός ο κόσµος, όλος µαζί, µου έδωσε όταν τον ακρωτηριάσουν».
«Και η προσωπική µου εµπειρία µου ανθρώπων».
β)

•
•
•

Β3.
•
•
•
•
•

∆εν αφήνουν τον ανθρώπινο νου να ηρεµήσει.
Η παράδοση είναι λοιπόν ένα περιττό βάρος
Τείνουν να κατακερµατίσουν τη ψυχή του ανθρώπου.
Οι εφευρέσεις νέων φαρµακευτικών ουσιών έχουν ως αποτέλεσµα την
αύξηση του µέσου όρου ζωής.
Η εµπειρία του στο χώρο των πωλήσεων τον βοήθησε στην
επαγγελµατική του αποκατάσταση.
Αµφιταλαντεύεται αν θα επιλέξει αυτό το επάγγελµα, που θα του
εξασφαλίσει επαγγελµατική αποκατάσταση ή αυτό που θα του
προσφέρει ψυχική ικανοποίηση.
Η κυριαρχία του τεχνοκρατικού πολιτισµού έχει αποµακρύνει τους
ανθρώπους από τις αξίες του ανθρωπισµού.
Παθαίνει συχνά κρίσεις πανικού, γι’ αυτό κατέφυγε σε έναν ειδικό,
προκειµένου να θεραπευτεί.
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Β4.

σταυροδρόµι: σταυρός + δρόµος
παράδροµος, σταδιοδροµία, αεροδρόµιο
αποκαλυπτικές: από + καλύπτω
ανακάλυψη, προκάλυψη
βιολογικό: βίος + λόγος
διάλογος, απολογισµός
παράδοση: παρά + δίνω
δοσοληψία, αναµεταδότης
υπόδικη: υπό + δίκη
διάδικος, δικογραφία

Γ.
Επικοινωνιακό πλαίσιο: οµιλία
Ρηµατικά πρόσωπα: α΄ ενικό - πληθυντικό, β΄
πληθυντικό.
Ύφος: επίσηµο, σοβαρό

πληθυντικό, γ΄ ενικό –

Προοσφώνηση: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνδηµότες,
Ενδεικτικός πρόλογος:
Ως εκπρόσωπος της µαθητικής κοινότητας
αισθάνοµαι την ανάγκη να επικοινωνήσω µαζί σας για ένα θέµα που απασχολεί
ζωηρά την ελληνική κοινωνία και τους νέους ιδιαίτερα, τους λόγους που
αποµακρύνουν εµάς τους νέους από την παράδοση, και να προτείνω τρόπους
λειτουργικής επανασύνδεσής µας µε αυτή.
Εναλλακτικός πρόλογος: Αφορµή της οµιλίας µου στάθηκε ο σηµερινός
διαγωνισµός τραγουδιού της Eurovision, στον οποίο η Ελλάδα για πολλοστή
φορά συµµετέχει µε ένα τραγούδι γραµµένο στην αγγλική γλώσσα και
επηρεασµένο από ευρωπαϊκούς ρυθµούς και µελωδίες. Το γεγονός αυτό µε
προβληµάτισε και µε παρακίνησε να διερευνήσω τις αιτίες που αποµακρύνουν
εµάς τους νέους από την παράδοσή µας, και να συµβάλλω στην
επανασύνδεσή µας µε αυτή.
Σύντοµη τεκµηρίωση του δεδοµένου: Πράγµατι, οι νέοι έχουν αποµακρυνθεί
σε µεγάλο βαθµό από την παράδοση και αυτό φαίνεται από τον τρόπο
ψυχαγωγίας,
διασκέδασης και οµιλίας (τέχνες, γράµµατα – επιστήµες,
επιφυλακτικότητα και συχνά άκριτη απόρριψη του ιστορικού παρελθόντος,
υιοθέτηση ξενόγλωσσων στοιχείων), στον τρόπο συµπεριφοράς µεταξύ τους
και απέναντι στις παλαιότερες γενιές αλλά και στην αρνητική στάση τους σε
παραδοσιακά εθνικά σύµβολα.
Α΄ ερώτηµα: Αιτίες που αποµακρύνουν τους νέους από την παράδοση.
§ Προγονοπληξία: οι νέοι, βλέποντας πολλούς να προσκολλώνται στο
παρελθόν κατά τρόπο άγονο και τυπικό και να εξιδανικεύουν κάθε
παραδοσιακό στοιχείο, ζωντανό ή νεκρό, απορρίπτουν ολόκληρο το
παραδοσιακό εποικοδόµηµα και στρέφονται σε καθετί νεωτεριστικό, µε
αποτέλεσµα να αποκόπτονται από τις ρίζες τους.
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§ Προοδοπληξία, δηλαδή τυφλή αποδοχή κάθε νέου ή ξένου στοιχείου.
Συγκεκριµένα, ο νέος, αντιµετωπίζοντας καθετί καινούριο, έλκεται ακατανίκητα
από αυτό και το ενστερνίζεται εύκολα, χωρίς να σκεφτεί αν αυτό τον αποκόπτει
ή όχι από την παράδοση. Από την άλλη, η ξενοµανία, όπως αυτή προβάλλεται
από τα Μ.Μ.Ε., ο µιµητισµός γλωσσικών ιδιωµάτων, τρόπων συµπεριφοράς,
σκέψης, θεώρησης, γενικότερα, της ζωής, εξορίζουν κάθε παραδοσιακό
στοιχείο, που αποτελεί συνδετικό κρίκο µε το ιστορικό παρελθόν.
§ Τεχνοκρατία: Το διάχυτο υλιστικό πνεύµα, που αποτελεί τον αντίποδα της
παράδοσης, οι ευκολίες και
οι υποσχέσεις του τεχνικού πολιτισµού
λειτουργούν ως µαγνητικός πόλος για τους νέους οι οποίοι περιστρέφονται
γύρω από αυτόν. Η αποθέωση του χρήµατος και ο εύκολος πλουτισµός, η
χρησιµοθηρική αντιµετώπιση όλων των αγαθών αλλά και της πνευµατικής
παραγωγής, η υπερκαταναλωτική υστερία, σε συνδυασµό µε τον υλικό
παράδεισο που υπόσχεται η τεχνοκρατία, δηµιουργούν αγκυλώσεις στην
αποδοχή της παράδοσης.
Μεταβατική παράγραφος: Η κατάσταση που σας περιγράφω, κυρίες και
κύριοι, είναι άκρως ανησυχητική, γι’ αυτό το λόγο κρίνω αναγκαία τη σωστή
αντιµετώπιση της παράδοσης, που θα επανασυνδέσει εµάς τους νέους
δηµιουργικά µε το ζωντανό ιστορικό παρελθόν.
Β΄ ερώτηµα: τρόποι επανασύνδεσης µε την παράδοση.
§ Κριτική στάση απέναντι στην παράδοση: ούτε παντελής αποδοχή της ούτε
άκριτη απόρριψή της, αλλά επιλογή των ζωντανών στοιχείων που συντελούν
στην προώθηση και εξέλιξη της ζωής, σεβασµός και απόρριψη των νεκρών
στοιχείων, για να επανασυνδεθούµε ως νέοι, λαός και έθνος µε την παράδοση.
Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια οφείλουν να σταθούν οι κοινωνικοί φορείς, η
οικογένεια, το σχολείο, ο γραπτός και ηλεκτρονικός τύπος.
§ ∆ιαφύλαξη της παράδοσης µε τη βοήθεια της Ιστορίας, της Λαογραφίας, της
Αρχαιολογίας, ίδρυση µουσείων, µουσικές εκδόσεις, φωτογραφικό και
κινηµατογραφικό υλικό. Οικονοµική και ηθική ενίσχυση των πολιτιστικών
παραδοσιακών συλλόγων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Πολιτεία.
Επίλογος: Η παράδοση δεν είναι κάτι στατικό αλλά εξελίσσεται καθηµερινά. Γι’
αυτό το λόγο εµείς οι νέοι οφείλουµε να σταθούµε κριτικά απέναντι σε κάθε
ξενικό, νεωτεριστικό αλλά και παραδοσιακό µας στοιχείο, για να είµαστε
συνεχιστές και δηµιουργοί της ελληνικής παράδοσης.
Αποφώνηση: Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας&
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