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Απαντήσεις

Α.
Σύμφωνα  με το κείμενο,  η  Ελλάδα,  λόγω της γειτνίασής  της με πολλούς 

διαφορετικούς  λαούς και  πολιτισμούς,  δεχόταν  και  αφομοίωνε  ξένα  πολιτισμικά 
στοιχεία.  Σήμερα  μάλιστα,  επειδή  κλονιζόμαστε  από  πολλαπλές  κρίσεις  και 
ανασφάλειες, όπως υποστηρίζει ο δοκιμιογράφος, πρέπει να πιστέψουμε στον εαυτό 
μας και να διατηρήσουμε την ιδιαιτερότητά μας. Ο ίδιος δηλώνει ότι πάντα έμενε 
αφοσιωμένος  στους συμπατριώτες  του  και  το  έργο τους,  πράγμα το οποίο τον 
βοήθησε να μη νιώθει μόνος και του προσέφερε στηρίγματα στις δύσκολες στιγμές. 
Η  παράδοση,  λοιπόν,  δεν  είναι,  όπως  θεωρούν  κάποιοι,  κάτι  απαρχαιωμένο  και 
νεκρό, το οποίο πρέπει να διώξουμε ως «περιττό βάρος». Τέτοιες απόψεις οδηγούν 
στην υποβάθμιση και τον παραγκωνισμό της ανθρώπινης αξίας.

Β1.
Ο δοκιμιογράφος αναγνωρίζει τα ελαττώματα του λαού του και τα λάθη του 

παρελθόντος,  τα  οποία  έχει  το  θάρρος  να  παραδέχεται  και  την  ικανότητα  να 
προσπερνά, ώστε να μην αποτελούν τροχοπέδη στην πρόοδο του έθνους του. Από 
την  άλλη,  όμως,  λόγω  της  πίστης  του  στις  δυνατότητες  του  λαού  του,  είναι 
αισιόδοξος και θεωρεί ότι η αξιοποίηση των θετικών στοιχείων του παρελθόντος, 
είναι  δυνατό να αποτελέσει  προϋπόθεση για τη βελτίωση της κατάστασης στην 
οποία έχει περιέλθει ο σύγχρονος Έλληνας.
 
Β2.α)
Παραδείγματα από το  κείμενο,  στα  οποία  φαίνεται  ο  προσωπικός  –  βιωματικός 
χαρακτήρας του, είναι τα εξής:
«Σας παρακαλώ να με συγχωρήσετε … δεν έχω άλλο πειραματόζωο από εμένα».
«Και  η  προσωπική  μου  εμπειρία  δείχνει  …  σ’  ένα  κόσμο  και  περασμένων 
ανθρώπων».
«Αυτός ο κόσμος … ένα άχερο στ’ αλώνι».
«Μου έδωσε τη δύναμη … που ήταν της μοίρας μου να ιδώ».
«Κι ακόμη μ’ έκανε να νιώσω … όπως όταν τον ακρωτηριάσουν».
«Κι όλα τούτα … μας φαίνεται υπόδικη».
«Μου φαίνεται πως αυτές οι ροπές … για την αξία του ανθρώπου».
(Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι κλήθηκαν να επιλέξουν μόνο δύο παραδείγματα.)

Β2.β)
Παραδείγματα  από  το  κείμενο  μεταφορικής  λειτουργίας  της  γλώσσας  είναι  τα 
εξής:
«Βρισκόμαστε σ’ ένα σταυροδρόμι», «μείναμε πάντα ανοιχτοί σ’ όλα τα ρεύματα», 
«Δε μένω τυφλός στα ψεγάδια μας», «σ’ έναν κόσμο περασμένων ανθρώπων», «στη 
δροσιά τους», «αδέσποτη μονάδα», «το χώμα που με γέννησε», «ο άνθρωπος έχει 
ρίζες,  κι  όταν  τις  κόψουν  πονεί»,  «την  ακούμε  κάποτε  ψυχρά»,  «ανθρώπους 
παρωχημένους», «πως είναι πράγμα τελειωμένο»,  «Η παράδοση είναι λοιπόν ένα 
περιττό βάρος», «τείνουν να κατακερματίζουν την ψυχή του ανθρώπου».



(Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι κλήθηκαν να επιλέξουν μόνο τρία παραδείγματα.)

Β3.
εφευρέσεις:  Σήμερα  η  ανάπτυξη  της  επιστήμης  και  της  τεχνολογίας  έχουν 
προσφέρει στο σύγχρονο άνθρωπο πολλές εφευρέσεις, με αποτέλεσμα τη βελτίωση 
του βιοτικού του επιπέδου.

εμπειρία: Η παράδοση αποτελεί το θεμέλιο της ιστορικής πορείας ενός λαού, αφού 
αποτελεί τη συλλογική μνήμη και τη συσσωρευμένη εμπειρία του παρελθόντος.

τεχνοκρατικό:  Στις  μέρες  μας  παρατηρείται  μια  ραγδαία  ανάπτυξη  στον 
τεχνοκρατικό  πολιτισμό  και  μια  ταυτόχρονη  στασιμότητα  και  υποβάθμιση  στον 
πνευματικό.

πανικού:  Λόγω  του  πανικού  που  προκλήθηκε,  εξαιτίας  της  κατάρρευσης  του 
κτηρίου, υπήρξαν πολλά θύματα.

αμφιταλαντεύεται:  Ο  νέος  σήμερα  κατά  την  επιλογή  του  επαγγέλματος 
αμφιταλαντεύεται  ανάμεσα  στις  προσωπικές  του  προτιμήσεις  και  στις 
δυνατότητες για γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση.

Β4.
σταυροδρόμι: μονόδρομος
αποκαλυπτικός: επικάλυψη
βιολογικά: ανθρωπολογία
παράδοση: επίδοση
υπόδικη: φυγόδικος

Γ.
(Ο μαθητής καλείται να αναπτύξει  τις απόψεις του σε μια ομιλία∙ επομένως,  το 
κείμενο θα ξεκινήσει με προσφώνηση στο ακροατήριο [«Αγαπητοί συνδημότες»] και 
θα τελειώσει  με αποφώνηση  σε αυτό [«Σας  ευχαριστώ (που με ακούσατε)»].  Το 
ύφος  πρέπει  να  χαρακτηρίζεται  από  προφορικότητα,  να  γίνονται  αναφορές  στο 
ακροατήριο  με  χρήση  α΄  ενικού  και  β΄  πληθυντικού.  Ο  μαθητής  θα  πρέπει  να 
χρησιμοποιήσει  κυρίως επίκληση στη λογική με επιχειρήματα αλλά και επίκληση 
στο  συναίσθημα  με  συγκινησιακά  φορτισμένες  λέξεις.  Στον  πρόλογο  μπορεί  να 
τονιστεί η αξία της παράδοσης για ένα έθνος και να υπογραμμιστεί η υποβάθμισή 
της στη σύγχρονη κοινωνία, ιδιαίτερα από τους νέους).
Α΄ ερώτημα: Τα αίτια της απομάκρυνσης των νέων από την παράδοση.

- Ξενομανία, άκριτη αποδοχή και υιοθέτηση οποιουδήποτε ξένου στοιχείου.
- Δυσλειτουργία των  θεσμών  (χρησιμοθηρική παιδεία  λόγω της υποτίμησης 

μαθημάτων που παρέχουν πνευματική καλλιέργεια και έχουν ανθρωπιστικό 
περιεχόμενο, αδιαφορία της οικογένειας για τις παραδοσιακές αξίες).

- Απουσία των πνευματικών ανθρώπων και των επιστημόνων στην εδραίωση 
του σεβασμού προς την παράδοση.

- Αδιαφορία των  Μ.Μ.Ε.  για θέματα σχετικά με την παράδοση και  προβολή 
ξενικών προτύπων.

- Σύγχρονος τρόπος ζωής: υλικός ευδαιμονισμός, έλλειψη ελεύθερου χρόνου, 
υπερεργασία, υπερεξειδίκευση.



- Τεχνοκρατικός  προσανατολισμός  της  σύγχρονης  κοινωνίας  και  κυριαρχία 
της πληροφορικής σε κάθε τομέα της καθημερινής ζωής.

- Αρνητικός  χαρακτήρας  του  διεθνισμού  (της  παγκοσμιοποίησης),  ο  οποίος 
αυξάνει τον κίνδυνο πολιτισμικής αλλοτρίωσης.

Β΄ ερώτημα: Τρόποι επανασύνδεσης των νέων με την παράδοση:
- Αναβάθμιση της παιδείας. Πρέπει  να αποκτήσει  ανθρωπιστικό περιεχόμενο 

και να τονίζει την ανάγκη σύζευξης παραδοσιακών και σύγχρονων στοιχείων 
για να μπορεί να λειτουργεί η παράδοση παραγωγικά.

- Κρατική  μέριμνα  (δραστηριοποίηση  του  κράτους)  με  την  ανάπτυξη  της 
επιστήμης της Λαογραφίας, την αναβάθμιση και την ίδρυση μουσείων, την 
ενθάρρυνση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

- Σωστή  λειτουργία  του  θεσμού  της  οικογένειας,  η  οποία  θα  πρέπει  να 
μεταλαμπαδεύει στους νέους παραδοσιακές αξίες.

- Δράση πνευματικών ανθρώπων, ώστε να αναδειχθεί μέσα από το έργο τους η 
σημασία και το περιεχόμενο της παράδοσης.
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