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Κείμενο 1  

Η έννοια της παράδοσης  

Σήμερα ο όρος παράδοση δοκιμάζεται. Και αυτό οφείλεται στην άγνοια σχετικά με το 

νόημα και τη σημασία της. Πολλοί ταυτίζουν την παράδοση με τον συντηρητισμό και τον 

πουριτανισμό. Άλλοι τη θεωρούν κληροδότημα που μεταφέρεται από γενι ά σε γενιά. Για να 

ακριβολογήσουμε, παράδοση (από το αρχαίο ρήμα παραδίδωμι = παραδίδω) δεν είναι ό,τι  θα 

παραλάβουμε, αλλά ό,τι  θα παραδώσουμε. Δεν είναι αναπαυτήριο, είναι εφαλτήριο. Δεν είναι 

τέρμα, αλλά πάντα μια νέα αφετηρία σε πιο προωθημένη ευθεία. Παράδοση είναι συνέχεια. 

Δεν είναι στάση, είναι προχώρημα. Διακοπή της παράδοσης σημαίνει  ανακοπή της προόδου, 

αποκοπή της εθνικής ψυχής από τις τροφοδότρες μήτρες του παρελθόντος. Κάπου ο Δημήτριος 

Φωτιάδης λέει ότι  λαός που χάνει την επαφή του με την παρ άδοση του είναι σαν τον άνθρωπο 

που χάνει τη μνήμη του. Ζει σ' έναν κόσμο που του είναι άγνωστος, δηλαδή «μη γνωστός». 

Διότι  καθετί  που υπάρχει γύρω μας νοηματοδοτείται και σηματοδοτείται από το χθες.  Το 

«υπάρχει» ενέχει και το «προϋπάρχει».  Αντίθετα, λαός  που σέβεται την παράδοση του είναι 

σαν τον αθλητή που κάνει πίσω για να πάρει φόρα και να εκτιναχθεί πιο μπροστά ή πιο ψηλά.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η παράδοση δεν είναι μουσειακό υλικό προς διαφύλαξη. Δεν 

είναι στατική αλλά δυναμική έννοια. Δεν παθητικο ποιεί , ενεργοποιεί.  Είναι η ηλεκτρική 

ενέργεια που από το χθες διοχετεύεται στο σήμερα. Θα μπορούσαμε κάπως ποιητικά να 

παρομοιάσουμε την παράδοση με το προζύμι που κρατούσαν από την παλιά ζύμη για να 

φτιάξουν τη νέα. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό που προσφέρε ι η παράδοση είναι η πείρα. Η 

παράδοση, όμως, προσφέρει πίστη και δύναμη και μια ανακαινιστική ορμή. Γιατί αυτό που 

ονομάζουμε παράδοση δεν έχει σχηματισθεί άπαξ από μια γενιά, είναι προσχωματικό υλικό, 

έργο πολλών γενιών. Αυτό σημαίνει  ότι  η παράδοση δεσμ εύει ηθικά κάθε νέα γενιά να 

καταθέσει τη δική της προσφορά. Έτσι δημιουργείται το παραδοσιακό ήθος και φρόνημα που 

χρεώνει τους νέους να γίνουν καλύτεροι από τους παλαιούς.   
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Η παράδοση, λοιπόν, γεννά την άμιλλα των γενεών. Όχι τη στείρα αντιπαράθεση νέων 

και παλαιών. Όταν τα παιδιά της Σπάρτης έλεγαν στη διάρκεια του χορού το « ἄμμες δὲ 

γ’  ἐσόμεθα πολλῷ κάρρονες », εννοούσαν ότι θα γίνουν καλύτεροι από τους παλαιούς· όχι  

άλλοι.  Καλύτεροι Σπαρτιάτες και όχι  «Σπαρτιάτες». Διότι  το να αλλάξει ένας λαός φλοιό κα ι 

πυρήνα δεν σημαίνει  βελτίωση. Σημαίνει  αλλοτρίωση. Ιδίως στις μέρες μας, που τα πάντα 

σπρώχνουν προς τον παγκόσμιο φασισμό της ομοιοποίησης, που σημαίνει μουμιοποίηση των 

πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων.  

Όσοι σέβονται την παράδοση δεν είναι οπισθοδρομικοί. Γι ' αυτούς παράδοση δεν είναι 

«φυλακτό» που πρέπει να το «φυλάξουνε», είναι «φυλακτό» που τους «φυλάει» σε κάθε 

απόπειρα δράσης. Είναι πυξίδα για να μη μείνουν απυξίδωτοι στο σκοτεινό πέλαγος των 

καιρών. Κι ακόμη αποτελεί ερεθισμό, κέντρισμα, έναυσμα για τ η δική τους προσπάθεια. Το 

παρελθόν δεν παραδίδει, ερεθίζει με το να παραδειγματίζει και να φωτίζει. Η παράδοση είναι 

εγγύηση διάρκειας.  Καλλιεργεί το αίσθημα του «μακράν»· ότι δηλαδή ερχόμαστε από μακριά 

και πηγαίνουμε πολύ μακριά. Δημιουργεί έτσι πολιτικ ή μακρινών οριζόντων, ότι σ ' αυτό τον 

κόσμο δεν είμαστε παροδικοί, περαστικοί, λαός με ορισμένη ημερομηνία λήξης. Έτσι 

γεννιέται το αίσθημα της συνέχειας, που είναι αντίδοτο στην ψυχική ανέχεια.   

Πέρα από τη συνέχεια, η παράδοση καλλιεργεί και το αίσθημα τ ης συγγένειας.  Ενοποιεί  

και ομοψυχοποιεί  έναν λαό. Ο συνεχής εμπλουτισμός της παράδοσης σημαίνει διεύρυνση της 

βάσης πάνω στην οποία θα στηριχθούν οι  επόμενοι.  Να προχωρήσουν ή να υψωθούν χωρίς να 

χάσουν τον εαυτό τους. Αλλιώς συμβαίνει με τους λαούς ό,τι  συμβαίνει  με τον χαρταετό όταν 

κόβεται το νήμα. Η παράδοση δεν είναι αντίθετη προς την πρόοδο - απεναντίας,  στηρίζει  την 

πρόοδο .  Για να υπάρχει πρόοδος, πρέπει να προϋπάρχει η οδός. Αν κάθε γενιά έφτιαχνε τη 

δική της οδό για να δημιουργήσει την πρόοδο της,  θα επαναλαμβάναμε το μύθο του Σίσυφου.  

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει προσκόλληση στο παρελθόν και στείρα προγονοπληξία. 

Γόνιμη επαφή με το παρελθόν σημαίνει και γόνιμη προσαρμογή των παραδοσιακών αξιών στο 

παρόν. Το παρελθόν παραδίδει τον σπόρο. Η σπορά είνα ι δική μας υπόθεση. Ούτε εκφράζει 

σεβασμό προς την παράδοση η εμμονή στο «ησιόδειο άροτρο». Είναι ενδεικτικό ότι,  αν η 

Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή κάποια πρωτιά στον παγκόσμιο στίβο, είναι στη ναυτιλία. Κι αυτό 

όχι γιατί έμεινε πιστή στα πανιά και στα κουπι ά, αλλά γιατί διέσωσε το ναυτικό πνεύμα, που 

αφομοιώνει και αξιοποιεί την τελευταία λέξη της σύγχρονης τεχνολογίας.  

Σ. I.  Καργάκος  (Από τον ημερήσιο Τύπο, διασκευή)  
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Κείμενο 2  

Ο άνθρωπος έχει ρίζες  

Βρισκόμαστε σ’ ένα σταυροδρόμι· δεν ήμασταν ποτέ απομονω μένοι· 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 εφευρέσε ις 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 ψεγάδια 1 

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 περασμένων 2 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 υπόδικη. 3 Αλήθεια, υπάρχουν ροπές 4 που νομίζουν πως η παράδοση 

μας στρέφει σε έργα παρωχημένα 5 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 ανδροειδούς. 6 Η παράδοση είναι λοιπόν ένα 

περιττό βάρος που πρέπει να εξοβελιστεί . 7 Μου φαίνεται πως αυτές οι ροπές εκπορεύουνται 

από τη σύγχρονη απελπισία για την αξία του ανθρώπο υ. Είναι τα συμπτώματα ενός πανικού, 

            
1 ψεγἀδια: 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 εξοβελιστε ί:  δ ιωχτε ί  
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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 

Κείμενο 3  

Ο τόπος μας 

Το ποίημα  ανήκει στη συλλογή  Ο τοίχος μέσα στον καθρέφτη  και είναι γραμμένο στις 13 

Δεκεμβρίου 1967 στο Παρθένι της Λέρου, όπου είχε εξοριστεί  ο ποιητής από τη δικτατορία.  

  Ανεβήκαμε πάνω στο λόφο να δούμε τον τόπο μας —  

φτωχικά, μετρημένα χωράφια, πέτρες, λιόδεντρα.   

Αμπέλια τραβάν κατά τη θάλασσα. Δίπλα στ' αλέτρι  

καπνίζει  μια μικρή φωτιά. Του παππουλή τα ρούχα  

5 τα σιάξαμε σκιάχτρο για τις  κάργιες*. Οι μέρες μας  

παίρνουν το δρόμο τους για λίγο ψωμί και μεγάλες λιακ άδες.   

Κάτω απ' τις  λεύκες φέγγει ένα ψάθινο καπέλο.  

Ο πετεινός στο φράχτη. Η αγελάδα στο κίτρινο.  

Πώς έγινε και μ ' ένα πέτρινο χέρι συγυρίσαμε  

10 το σπίτι  μας και τη ζωή μας; Πάνω στ' ανώφλια  

είναι η καπνιά, χρόνο το χρόνο, απ' τα κεριά του Πάσχα —  

μικροί μικροί μαύροι σταυροί που χάραξαν οι πεθαμένοι  

γυρίζοντας απ' την Ανάσταση. Πολύ αγαπιέται αυτός ο τόπος  

με υπομονή και περηφάνεια. Κάθε νύχτα απ' το ξερό πηγάδι  

15 βγαίνουν τ ' αγάλματα προσεχτικά κι ανεβαίνουν στα δέντρα.  

 

Γιάννης Ρίτσος  

κάργιες:  μαύρα πουλιά που τρέφονται με τους σπόρους των δημητριακών και είναι πολύ βλαβερά 

για τη γεωργία. Λέγονται και καλιακούδες ή σιταροκόρακα.  

Θέμα Α 

Α1.  Να πυκνώσετε σε 70 -90 λέξεις τις απόψεις  του συγγραφέα του Κειμένου 1  σχετικά με την 

αξία της παράδοσης.   

Μονάδες 15  

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2702/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_B-Lykeiou_html-empl/index_c_07_02.html
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Θέμα Β  

Β1.  Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, με βάση τα Κείμενα 1 και 2 , τις παρακάτω προτάσεις, 

γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη 

Σωστό ή Λάθος. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές στα κείμενα:  

Κείμενο 1:  

α. Ένας λαός μπορεί να ευδοκιμήσει και να εξελιχθεί χωρίς καμία απολύτως επαφή με την 

παράδοσή του.  

β. Η παράδοση ενός λαού είναι κάτι οριστικά διαμορφωμένο και στατικό.  

γ. Η παράδοση συμβάλλει στην άμιλλα και όχι τον ανταγωνισμό μεταξύ γενεών.  

Κείμενο 2:  

δ. Η  παράδοση μπορεί να κάνει τον άνθρωπο να νιώσει ότι  αποτελεί μέλος ενός συνόλου.  

ε. Ο συγγραφέας θεωρεί ότι οι  σύγχρονες απόψεις που θέλουν τον εξοβελισμό της παράδοσης 

οφείλονται στην απόγνωση για την αξία του ανθρώπου που επικρατεί σήμερα.  

Μονάδες 10 

Β2.  

α.  Εάν σκοπός του συγγραφέα στην πρώτη παράγραφο του Κειμένου 1  είναι να πείσει, να 

καταγράψετε τους τρόπους και τις γλωσσικές επιλογές που αξιοποιεί  προκειμένου να επιτύχει  

τον σκοπό του. (10 μονάδες)  

β.  Κείμενο 1: «Πολλοί ταυτίζουν την παράδοση με τον συντηρητισμό και τον πουριτανισμό. 

Άλλοι τη θεωρούν κληροδότημα που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά.»  

Να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές στη σύνταξη, ώστε το ύφος να καθίσταται πιο απρόσωπο, 

επίσημο και τυπικό.  (5 μονάδες)  

Μονάδες 15  

Β3.  

α.  Κείμενο 2:  «Κι όλα τούτα θα μπορούσα να τα ονομάσω με τη λέξη παράδοση, που την ακ ούμε 

κάποτε ψυχρά και μας φαίνεται υπόδικη. 8 Αλήθεια, υπάρχουν ροπές 9 που νομίζουν πως η 

παράδοση μας στρέφει σε έργα παρωχημένα 10 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 ανδροειδούς. 11 Η παράδοση είναι λοιπόν ένα 

            
8 υπόδικη: υπόλογη, ένοχη 
9 ροπές: απόψεις 
10 παρωχημένα: ξεπερασμένα 
11 του ανδροειδούς: του ανθρωπόμορφου 
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περιττό βάρος που πρέπει  να εξοβελιστεί . 12 Μου φαίνεται πως αυτές οι  ροπές εκπορεύουνται από 

τη σύγχρονη απελπισία για την αξία του ανθρώπου .» 

Το κείμενο χαρακτηρίζεται για τη μεταφορική χρήση του λόγου και το προσωπικό ύφος, όπως 

ταιριάζει σε  ένα στοχαστικό δοκίμιο. Να μετατρέψετε το συγκεκριμένο απόσπασμα 

αξιοποιώντας την κυριολεκτική χρήση του λόγου, κάνοντας το ύφος πιο επίσημο. Υποθέστε 

ότι το κείμενο σας αποτελεί μέρος μιας εισήγησης σε μια ημερίδα του σχολείου.  (5 μονάδες)  

β.  Πώς λειτουργεί στον λόγο το ερώτημα που διατυπώνει ο συγγραφέας στο τέλος του κειμένου 

2 («Όμως τι  απομένει αν  βγάλουμε από τη μέση τον άνθρωπο ;»);  (5 μονάδες)  

γ.  Να γράψετε δύο (2) τίτλους για το κείμενο 2  που να ανταποκρίνονται στο περιεχόμενό του, 

εκ των οποίων ο πρώτος θα είναι ερωτηματική και ο δεύτερος επιφωνηματική πρόταση. (5 

μονάδες)  

15 μονάδες  

Θέμα Γ  

Γ1.  Ποιο θεωρείτε πως είναι το κύριο θέμα  που αναδεικνύεται στο Κείμενο  3 (ποίημα); Να 

τεκμηριώσετε την απάντησή σας αναφερόμενοι σε συγκεκριμένους κειμενικούς  δείκτες. Στην 

απάντησή σας, να λάβετε ιδιαιτέρως υπ’ όψιν τους στίχους « Πάνω στ'  ανώφλια  

είναι η καπνιά, χρόνο το χρόνο, απ' τα κεριά του Πάσχα —  

μικροί μικροί μαύροι σταυροί που χάραξαν οι πεθαμένοι  

γυρίζοντας απ' την Ανάσταση. ». Να καταγράψετε τις σκέψεις σας σε ένα κείμενο 150 -200 

λέξεων.  

Μονάδες 15  

Θέμα Δ  

Δ1.  Σε συζήτηση στη σχολική σας τάξη, οι περισσότεροι συμμαθητές σας διατυπώνουν την 

άποψη ότι η παράδοση δεν έχει να προσφέρει κάτι ιδιαίτερο στη ζωή τους,  αλλά και ότι η 

επαφή μαζί της μέσω των σχολ ικών μαθημάτων (π.χ. της Ιστορίας) είναι βαρετή και αδιάφορη. 

Προβληματισμένοι από τη συζήτηση αυτή, και αξιοποιώντας την προσωπική σας εμπειρία, 

αποφασίζετε να γράψετε ένα κείμενο που θα αναρτηθεί στο ιστολόγιο  του σχολείου σας, όπου 

θα αναφερθείτε στην αξία της παράδοσης για τη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, αλλά και σε 

προτάσεις αναβάθμισης της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας. (350 -400 λέξεις)  

Μονάδες 30  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!  

            
12 εξοβελιστε ί:  δ ιωχτε ί  

 


