
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Α. Σύµφωνα µε το συγγραφέα, οι Έλληνες ζούσαµε ανέκαθεν στο σηµείο 
συνάντησης πολιτιστικών ρευµάτων Ανατολής και ∆ύσης, που αφοµοιώναµε 
δηµιουργικά ως ζωντανό σύστηµα. Σε αυτό τον κυκεώνα αλληλεπιδράσεων, 
σηµείο αναφοράς µας ήταν πάντα ο εαυτός µας, η πίστη στην αξία των 
προγόνων µας, παρά τα όποια µειονεκτήµατά µας ως λαού. Αυτή η πίστη, εξηγεί 
ο δοκιµιογράφος, του έδωσε τη δύναµη να αντέξει την κοσµοχαλασιά των καιρών 
του, να νιώθει πως έχει ρίζες, πως δεν είναι µόνος και πολιτιστικά ανάπηρος. 
Ωστόσο, διαπιστώνει αγνωµοσύνη των Νεοελλήνων προς την παράδοση, την 
οποία αντιµετωπίζουν σαν τροχοπέδη στην εξέλιξη της τεχνοκρατικής εποχής 
µας, που γνώρισε φρικαλεότητες και θηριωδίες. Τέλος, διατυπώνει την 
πεποίθηση πως η εχθρότητα του ανθρώπου προς την παράδοση απορρέει από 
την αµφισβήτηση της ίδιας του της αξίας.  
 
Β1. Ο Γ. Σεφέρης µην παραγνωρίζοντας τα τρωτά στοιχεία του ελληνικού 
πολιτισµού, διευκρινίζει ότι η πίστη στην παράδοση σηµατοδότησε την ύπαρξή 
του. Όχι µόνο αφηρηµένες ιδέες, αλλά το έργο σηµαντικών ανθρώπων, η 
βιωµατική προσέγγιση αξιών τού εµφύσησαν τη δύναµη να αυτοπροσδιοριστεί 
σε ένα κυκεώνα ραγδαίων αλλαγών. Ανασύροντας προσωπικές εµπειρίες, 
αναγνωρίζει τον ουσιαστικό δεσµό του µε τις ρίζες του ως µέσο 
ανατροφοδότησης µιας ισχυρής αίσθησης ασφάλειας εκ του ανήκειν. 
Χαρακτηρίζει ως επώδυνη κάθε βίαιη αποκοπή από αυτές και αναδεικνύει τη 
δύναµη που απορρέει από την ουσιαστική εµπιστοσύνη στα χαρακτηριστικά της 
πολιτιστικής µας ταυτότητας.  
 
Β2.  
α) «…. αλλά η πίστη …. Ένα άχερο στ’ αλώνι», 1η σελίδα. 
«Κι ακόµη, µ’ έκανε να νιώσω … γέννησε». 
β) «∆ε µένω τυφλός στα ψεγάδια µας» 
«… δεν έχω άλλο πειραµατόζωο από εµένα» 
«… δεν είµαι µια αδέσποτη µονάδα, ένα άχερο στ’ αλώνι». 
 
Β3.  
- Εφευρέσεις: Όλες οι κοσµοσωτήριες εφευρέσεις έχουν ως βάση τους τη 

δηµιουργική φαντασία του ανθρώπου. 
- Εµπειρία: Το τροχαίο δυστύχηµα που έζησε κάποτε αποτέλεσε µια 

τραυµατική εµπειρία. 
- Αµφιταλαντεύεται: Ο σύγχρονος άνθρωπος αµφιταλαντεύεται ανάµεσα στην 

επιδίωξη του υλικού κέρδους και την ψυχική ισορροπία. 
- Τεχνοκρατικό: Το τεχνοκρατικό ύφος της εκπαίδευσης αναιρεί τον 

ανθρωπιστικό της χαρακτήρα. 
- Πανικού: Σε καταστάσεις πανικού το άτοµο οφείλει να διατηρεί την 

αυτοκυριαρχία του. 
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Γ. Το επικοινωνιακό πλαίσιο της έκθεσης που είναι ΕΙΣΗΓΗΣΗ µας επιβάλλει 
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ: Αγαπητοί συµµαθητές … 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Πρέπει να δοθεί έµφαση στην αξία της παράδοσης υπό το πρίσµα µας εποχής 
ραγδαίων πολιτισµικών αλλαγών.  
 

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 
Α’ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: 

ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ. 
 
- Η τεχνολογική επανάσταση οδήγησε στην αναθεώρηση των αξιών της ζωής 

και στη δηµιουργία νέων απαιτήσεων ιδιαίτερα από τους νέους. 
- Παράλληλα ο σύγχρονος πολιτισµός αναπτύχθηκε σε µονοδιάσταση βάση 

παραµελώντας την ηθικοπνευµατική ζωή, µέρος της οποίας αποτελεί η 
παράδοση. 

- Η ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστήµατος και η κρίση του οικογενειακού 
θεσµού δεν ευνοούν τη µετάδοση των παραδοσιακών αξιών στη νέα γενιά. 

- Η αθρόα, λόγω παγκοσµιοποίησης, εισροή ξένων προτύπων ζωής, σε 
συνδυασµό µε τα ξενόφερτα πολιτιστικά υποπροϊόντα που προωθούν οι 
µηχανισµοί τηλεόρασης και διαφήµισης, καθώς και ο τουρισµός, απειλεί την 
ιδιαιτερότητα της πολιτιστικής µας ταυτότητας. 

- Η κακώς εννοούµενη ευρωπαϊκή ενοποίηση οδηγεί στην εδραίωση της 
ευρωπαϊκής κοινής συνείδησης εις βάρος των επί µέρους εθνικών 
συνειδήσεων των λαών. 

- Ο γρήγορος ρυθµός ζωής, η πολυπλοκότητα  και η αντιφατικότητα των 
κοινωνικών ρόλων, σε συνάρτηση µε την εντατικοποίηση της εργασίας και 
των σπουδών, απορροφούν τον ελεύθερο χρόνο και το ενδιαφέρον των 
νέων. 

- Η άµετρη αστυφιλία και η συνακόλουθη ρηγµάτωση της υπαίθρου (ο 
πληθυσµός των αγροτικών περιοχών είναι ο κατεξοχήν συντηρητής της 
παράδοσης). 

- Η κρίση της κοινωνικής συνείδησης και η ενίσχυση του ατοµικισµού 
συντελούν στην αδιαφορία για την κοινή παράδοση και µοίρα. 

 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

 
 Σε µια µεταβατική παράγραφο θα µπορούσαµε να µεταβούµε στο β’ ζητούµενο, 
θίγοντας τις συνέπειες του άκριτου νεωτερισµού. 
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Β’ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 
ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 

 
- Ο νέος οφείλει να προσεγγίσει το παρελθόν κριτικά και δηµιουργικά, 

αντλώντας γνώση, αξιολογώντας πρότυπα και χρησιµοποιώντας ως 
εφαλτήριο της πορείας του προς το µέλλον τους ζώπυρους χυµούς της 
παράδοσης. 

- Επιβάλλεται αναθεώρηση και επανιεράρχηση των αρχών και των αξιών του 
σύγχρονου πολιτισµού µε στόχο την κατάκτηση του µέτρου και τον 
περιορισµό του υλιστικού πνεύµατος. 

- Το σχολείο και η οικογένεια, φορείς κοινωνικοποίησης και αγωγής, χρειάζεται 
να µεταγγίζουν τις παραδοσιακές αξίες στους νέους, αλλά και να τους ωθούν 
στην επαφή µε την πολιτιστική κληρονοµιά µας. 

- Καθοριστικός κρίνεται ο ρόλος της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια της εθνικής 
συνείδησης µε:  
α) µελέτη έργων κλασικής Αρχαιότητας 
β) καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης 
γ) διδασκαλία της Ιστορίας απαγκιστρωµένη από οποιαδήποτε εθνικιστική 
αγκύλωση 
δ) παροχή µουσειακής αγωγής και προαγωγή της πολιτιστικής ζωής, που 
ωθεί τον νέο στη µελέτη του παρελθόντος, στην προσπάθειά του να 
κατανοήσει το παρόν. 

- Τήρηση υπεύθυνης στάσης από ΜΜΕ, πολιτεία και πνευµατική ηγεσία, µέσω 
της διαφύλαξης και της προβολής της παράδοσης και της συλλογικής 
επανασύνδεσης µε αυτήν. 

- Κρίνεται απαραίτητη η  συνειδητοποίηση της ατοµικής ευθύνης από κάθε 
νέο, προκειµένου το παρελθόν να ενσωµατωθεί στην καθηµερινότητά του. 

 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 
Καλό θα ήταν να τονιστεί η ανάγκη της βιωµατικής σχέσης των νέων µε το 
παρελθόν και ο ρόλος αυτής της σχέσης στη διαµόρφωση του µέλλοντος. 
 

ΑΠΟΦΩΝΗΣΗ 
 
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 
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