ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α. Περίληψη κειµένου
Στο δοθέν κείµενο ο Γ. Σεφέρης καταθέτει προσωπικές σκέψεις σχετικά µε την
ιδιαίτερη προσφορά της παράδοσης και τον απαξιωτικό τρόπο προσέγγισής της από
την πλευρά των ανθρώπων στη σηµερινή εποχή. Αναγνωρίζει πως ο λαός µας ήταν
ανέκαθεν δεκτικός σε προσφορές από διεθνή ρεύµατα. Βέβαια, η εξέλιξη που
χαρακτηρίζει τη σηµερινή πραγµατικότητα και τα συναισθήµατα ανασφάλειας, που
η τελευταία γεννά, ταράζουν την ανθρώπινη σκέψη. Τον ίδιο όµως στηρίζει η
πίστη στο παρελθόν, η

αίσθηση της συνέχειας και η πεποίθηση πως δεν αποτελεί

µια αποµονωµένη οντότητα. Αυτά τον θωρακίζουν µε δύναµη απέναντι στις
αντιξοότητες της ζωής. Ωστόσο, στη σηµερινή εποχή, οι άνθρωποι πρεσβεύουν την
άποψη ότι η παράδοση συνδέεται µε κάτι οπισθοδροµικό, που δεν υπηρετεί τα
αιτήµατα

του

παρόντος

και

πρέπει

να

παραγκωνιστεί,

γνώµη

που

αποτελεί

απόρροια των συναισθηµάτων αγωνίας που έχουν κατακυριεύσει τους ανθρώπους.
Κλείνοντας ο δοκιµιογράφος εκφράζει την ανάγκη να πιστέψουµε στην ανθρώπινη
αξία.

Β1. Ο Σεφέρης εξοµολογείται πως αναγνωρίζει αφενός αρνητικά σύνδροµα της
φυλής, και αφετέρου µια υστέρηση σε σχέση µε τα διεθνή ιδεολογικά και
καλλιτεχνικά ρεύµατα της εποχής του, ωστόσο διατηρεί την πίστη του στην
ελληνικότητα, στις ακµαίες πνευµατικές δυνάµεις και στη ζώσα παράδοση του
ελληνισµού, εν γένει στα στοιχεία της ψυχικής και πολιτιστικής ιδιοσύστασης του
λαού µας.
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Β2. α)
1) Σας παρακαλώ να µε συγχωρήσετε … εµπειρίες.
2) Δεν έχω άλλο πειραµατόζωο από µένα.
Β2. β)
1) πειραµατόζωο
2) σταυροδρόµι
3) χαλασµούς
Β3.

· Πολλές εφευρέσεις έχουν βελτιώσει σηµαντικά τις συνθήκες διαβίωσης.
· Οι εµπειρίες του κάθε ανθρώπου τον εφοδιάζουν µε ψυχικό σθένος απέναντι
στη ζωή.

· Οι άνθρωποι αµφιταλαντεύονται ανάµεσα στις αξίες και τις απαξίες αναζητώντας
το πραγµατικό νόηµα της ζωής.

· Η σηµερινή τεχνοκρατική εποχή ωθεί τους ανθρώπους στη θεοποίηση των
υλικών αγαθών.

· Πολλά

ψυχοφθόρα

συναισθήµατα,

όπως

αυτά

του

πανικού

και

της

ανασφάλειας, κατακυριεύουν τους ανθρώπους στην σηµερινή εποχή.
Β4.

σταυροδρόµι : επιδροµή
αποκαλυπτικές : επικάλυψη
βιολογικά : υπόλογος
παράδοση : αποδοτικός
υπόδικη : καταδίκη

Γ. Εναρµόνιση λόγου σε επικοινωνιακό πλαίσιο
(Η ζωντάνια, η εκφραστική δύναµη, η αµεσότητα, η προφορικότητα στην έκφραση
θα αξιολογηθούν ως στοιχεία επικοινωνιακής πρακτικής)
Ιδέες που ο µαθητής µπορούσε να αξιοποιήσει
Παράδοση: Κάθε πολιτισµικό αγαθό του παρελθόντος που µεταγγίζεται από γενεά
σε γενεά σε µια αδιάσπαστη συνέχεια και αποτελεί την πνευµατική κληρονοµιά του
λαού. Κατάθεση βιωµάτων, αξιών, γνώσεων, επιτευγµάτων σε διαρκή διαµόρφωση
(τεχνικοοικονοµικές κατακτήσεις, αξίες άφθαρτες, διαχρονικές, αναλλοίωτες,
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δεσµοί, ήθη, έθιµα, αρετές, κακίες, αντιλήψεις ζωής που αποκρυσταλλώνει ένας
λαός στη µακρόσυρτη και πολυποίκιλη εξελικτική του πορεία)

Αιτίες αποµάκρυνσης νέων από την παράδοση
- Παιδεία : Αδυνατεί να µεταλαµπαδεύσει τα πολιτιστικά ιδεώδη του παρελθόντος.
Τυποποιηµένη διαδικασία παράδοσης και εξέτασης της γνώσης του παρελθόντος.
Βοµβαρδισµός µε περιττές ιστορικές λεπτοµέρειες, έλλειψη κριτικής προσέγγισης
ιστορικής

πραγµατικότητας,

στείρα

αποµνηµόνευση

ιστορικών

γεγονότων,

χρησιµοθηρική αντίληψη στην εκπαίδευση που αποτρέπει από την ουσιαστική
ιστοριογνωσία και δεν οικοδοµεί µια βιωµατική σχέση µε το παρελθόν.
Αδυναµία παραδοσιακών µεθόδων να φέρουν το νέο σε µια ουσιαστική επαφή και
συναναστροφή µε

τους

προγόνους.

Γνωσιοκεντρικός,

εξετασιοκεντρικός,

βαθµοθηρικός χαρακτήρας εκπαίδευσης.
Επισκέψεις σε

µουσεία

-

αρχαιολογικούς χώρους

: Αστόχαστη, άσκοπη,

ανοργάνωτη, αµήχανη περιδιάβαση που δεν παίρνει τη µορφή της προσωπικής
εξερεύνησης, της πνευµατικής περιπέτειας µε συγκεκριµένο παιδευτικό στόχο.
- Αρνητισµός νέων, προκατάληψη απέναντι στο παρελθόν. Αλαζονική, επηρµένη
στάση

άρνησης

του

παρελθόντος,

επιδεικτική

αδιαφορία,

προκλητική

περιφρόνηση.
Επηρεασµένοι από το αντιπαραδοσιακό πνεύµα της αναθεωρητικής εποχής µας
θεωρούν

πως

η

παράδοση

αποτελεί

εµπόδιο

στην

πρόοδο

και

ανασχετικό

παράγοντα στη φυσιολογική πολιτισµική πορεία της κοινωνίας.
Μέσα στο πλαίσιο της µεταβατικής εποχής µας η παράδοση απορρίπτεται σαν κάτι
το παλιό, το συντηρητικό, το αναχρονιστικό.
Νέοι : επαναστατική ορµή, πάθος ανανεωτικό. Τάση άκριτης αποδοχής του
νεωτερικού, του καινότροπου που αυθαίρετα ταυτίζεται µε την εξέλιξη.
-

Εδραίωση

στείρου

τεχνοκρατικού

πνεύµατος,

ωθεί

στην

προοδοπληξία

και

ταυτίζει την αγάπη για την παράδοση µε την εµµονή σε απαρχαιωµένες αξίες, την
προγονολατρία, το µισονεϊσµό. Επιτάχυνση τεχνοκρατικού πολιτισµού, ανάγκη οι
νέοι να γίνουν υγιείς φορείς των εξελίξεων, αποµάκρυνση από παραδοσιακές
µορφές ζωής.
- Πολιτιστικός ιµπεριαλισµός χωρών, ισχυρά αλλοτριωτικά ρεύµατα οικουµενικών
πολιτισµών,

δουλόπρεπος

µιµητισµός

νέων,

πολιτιστικών στοιχείων
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άκριτη

υιοθέτηση

ξενόφερτων

- Πνεύµα ευδαιµονισµού,

αποµάκρυνση από πνευµατικές αξίες, εγκλωβισµός σε

µαζικά προβαλλόµενα πρότυπα, εξάλειψη δικαιώµατος στη διαφορετικότητα.
Ιδεολογική σύγχυση, κρίση αξιών εποχής
- Αστικοποίηση : προϊούσα εξασθένιση και αποδυνάµωση παραδοσιακών µορφών
ζωής.

Τρόποι επανασύνδεσης µε την παράδοση
- Παιδεία : Προσφορά γνώσης για το τι εκφράζει αντιπροσωπεύει και εξασφαλίζει η
διατήρηση

της παράδοσης. (Δυναµογόνα στοιχεία του

παρελθόντος που

εναρµονίζονται µε το παρόν και οικοδοµούν το µέλλον.
Βάση πάνω στην οποία θεµελιώνεται το σύγχρονο πολιτιστικό εποικοδόµηµα, πηγή
δοκιµασµένων

γνώσεων

και

εµπειριών.

Δηµιουργική

αφετηρία,

εφαλτήριο

πολιτιστικής δραστηριότητας και ανακαινισµός ορµής. Διατήρηση πολιτιστικού
στίγµατος και εθνικής ιδιοπροσωπίας.
Σφυρηλάτηση ισχυρών εθνικών δεσµών, εθνική αυτογνωσία, ιστορική

µνήµη,

πιστοποίηση ιστορικής επιβίωσης.)
Κατανόηση από το νέο πως απαιτείται δηµιουργική αφοµοίωση και ενσωµάτωση
των στοιχείων της παράδοσης στο σύγχρονο

πολιτισµικό µας σώµα, γιατί η

παράδοση αποτελεί δυναµική και όχι στατική έννοια και µέσα από τη δηµιουργική
σύζευξη, τη σύνδεση, το αρµονικό συνταίριασµα παλιού και νέου σ’ ενιαίο
αποτέλεσµα

επιτυγχάνεται

η

εξέλιξη.

Γιατί

η

παράδοση

σηµαίνει

ζωντανός

πλούτος, παραδοµένα πνευµατικά κεφάλαια, ζωή µε συνέχεια και ειρµό.
Όχι προγονολατρία στείρα αρχαιολατρία, διδακτισµός αλλά και ψυχοπνευµατική
µέθεξη, µύηση στις αξίες της πολιτιστικής δηµιουργίας των προγόνων.
- Υπεύθυνη στάση οικογένειας - πνευµατικής ηγεσίας - προβολή παράδοσης από
κρατικούς φορείς
- ΜΜΕ : Προβολή λαϊκής τέχνης και παραδοσιακής δηµιουργίας
- Ενίσχυση νεανικών καλλιτεχνικών οµάδων που εκδηλώνουν την πρόθεση να
ασχοληθούν µε παραδοσιακά θέµατα, αλλά µε νεωτερικό τρόπο (όχι µουσειακή
αντιµετώπιση παρελθόντος, αλλά τα στοιχεία του να αποτελέσουν ζωντανό βίωµα
στο σήµερα)
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