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Α. Ο συγγραφέας αποδέχεται πως η Ελλάδα, ευρισκόμενη σε ένα σταυροδρόμι μεταξύ Δύσης 

και Ανατολής, επηρεάστηκε από αυτές, αλλά αυτές οι επιδράσεις διαμόρφωσαν έναν δικό της 

πνευματικό πολιτισμό, που αποτελεί την ίδια την υπόσταση του Έλληνα. Υποστηρίζει πως η 

παράδοση τον βοήθησε προσωπικά στην πνευματική του πορεία και όσοι τη θεωρούν ως κάτι 

το αναχρονιστικό και ξεπερασμένο, αντιτιθέμενο στην πρόοδο και στην εξέλιξη, κάνουν 

λάθος και στην ουσία υποβαθμίζουν την ίδια την αξία του ανθρώπου, που δημιούργησε τις 

μορφές ζωής του παρελθόντος.    

 

Β1. Η βάση ενός έθνους είναι η παράδοση, η κληρονομιά του. Η παράδοση η ελληνική είναι 

πλούσια από ένδοξες αλλά και τραγικές στιγμές. Η ιστορία μας περιλαμβάνει πολλά 

παραδείγματα ηρωισμού, αυτοθυσιών και ανατάσεων, αλλά και παραδείγματα προδοσιών, 

ιδιοτέλειας γνωστών προσώπων, καταστροφών πόλεων και ανθρώπινων συμφορών. Αυτά τα 

δεύτερα είναι τα ψεγάδια για τα οποία μιλά ο Σεφέρης. Ωστόσο, παρά τις αρνητικές μορφές 

ενός πολιτισμού και μιας παράδοσης, πρέπει να στηριζόμαστε σ’ αυτήν και να πιστεύουμε 

στις αστείρευτες δυνάμεις του έθνους μας.  

 

Β2.α. 1. «Σας παρακαλώ να με συγχωρείτε που μνημονεύω εδώ προσωπικές μου εμπειρίες». 

2. «Αυτός ο κόσμος όλος μαζί μου έδωσε το συναίσθημα πως δεν είναι αδέσποτη μονάδα ένα 

άχερο στο αλώνι». 

 

β. 1. «Σαν την καλαμιά στον κάμπο» 

2. «ένα άχερο στ’ αλώνι» 

3. «Η παράδοση είναι λοιπόν ένα περιττό βάρος που πρέπει να εξοβελιστεί». 

 

Β3. Οι εφευρέσεις διευκόλυναν τη ζωή των ανθρώπων. 

Η εμπειρία του ανθρώπου μεγαλώνει με την πάροδο της ηλικίας του.  

Στα διλήμματα ο άνθρωπος αμφιταλαντεύεται για το ποια απόφαση θα λάβει. 

Ο τεχνοκρατικός πολιτισμός δημιούργησε στους ανθρώπους πολλά ψυχολογικά προβλήματα.  

Σε σεισμούς πολλοί άνθρωποι παθαίνουν κρίσεις πανικού.  

 

Β4. Διαδρομή  

Προκάλυψη  

Έλλογος 

Καταδότης  
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Καταδίκη 

 

Γ. Ο Δήμος 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).  

 

Πρόλογος:   

Ορισμός της παράδοσης. 

Παράδοση ονομάζουμε το σύνολο των πολιτιστικών εκείνων στοιχείων, που δημιουργήθηκαν 

στο απώτερο ή απώτατο παρελθόν και τα οποία, είτε με τον γραπτό είτε με τον προφορικό 

λόγο, παραδόθηκαν από τη μια γενιά στην άλλη, για να φτάσουν ως το δικό μας παρόν. 

Κατ’ άλλους παράδοση είναι ό,τι μας έχουν κληροδοτήσει οι παλιότερες γενιές, όπως αξίες, 

θεσμούς και ιδανικά. 

Γενική διαπίστωση ότι τίποτα δεν επιτυγχάνεται από το μηδέν και ότι, επομένως, χρειάζεται 

να αξιοποιούμε παλαιότερες μορφές ζωής για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάτι 

καινούριο.  

Γενική διαπίστωση ότι σήμερα οι νέοι δεν τηρούν τις παραδοσιακές αξίες του ελληνικού 

πνεύματος και της ελληνικού τρόπου ζωής.   

 

Κύριο Θέμα:  

[1] Αίτια απομάκρυνσης των νέων από την παράδοση 

 Το χάσμα γενεών και η γενικότερη αμφισβήτηση των νέων σε ό,τι ανήκει στην 

προηγούμενη γενιά 

 Η αδυναμία της οικογένειας και του σχολείου να πείσουν τους νέους για τις αξίες του 

παρελθόντος 

 Ο υλισμός και ο ευδαιμονισμός της σύγχρονης εποχής, που εμπορευματοποιεί ό,τι είναι 

πρόχειρο, εύκολο και επουσιώδες. Οι νέοι παρασύρονται νομίζοντας πως όλα είναι εύκολα 

και μπορούν να επιτευχθούν γρήγορα 

 Η γενικότερη κρίση αξιών και κοινωνικών θεσμών 

 Η ξενομανία και ο μιμητισμός ξένων προτύπων, που αλλοιώνουν τις παραδοσιακές εθνικές 

ή τοπικές αξίες 
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 Η διαφήμιση με την προβολή ξενόφερτων προτύπων αλλοτριώνει τη νεολαία 

 Η αστικοποίηση και το πνεύμα διεθνισμού κλονίζει τις παραδοσιακές αξίες.  

 

 [2] Τρόποι επανασύνδεσης των νέων με την παράδοση 

 Εκπαίδευση στις αξίες του ελληνισμού από την οικογένεια, το σχολείο και τους φορείς 

του κράτους (μέσω του σχολείου επισκέψεις σε χώρους μνημείων, μουσείων, 

προγράμματα ανάδειξης των τοπικών μνημείων κ.λπ.)  

 Προσωπική συνειδητοποίηση του βάρους της παράδοσης που ο κάθε Έλληνας 

μεταφέρει. 

 Αποφυγή των ξενόφερτων τρόπων ζωής και των αλλότριων προτύπων, που τον μόνο 

σκοπό που έχουν είναι να αλλοτριώσουν τα έθνη, για να τα ομογενοποιήσουν.  

 Προσοχή και κριτική στάση στις μορφές ζωής και τάσεων, που έχουν οι τουρίστες στη 

χώρα μας κατά τις επισκέψεις τους καλοκαιρινούς μήνες. 

 Υπεύθυνη και σοβαρή γνωριμία του πολιτισμού των άλλων λαών, για να καταλάβουν 

συγκριτικά την αξία του δικού τους πολιτισμού.     

 

Επίλογος:  

Συνόψιση ή συμπέρασμα ή έκκληση για διατήρηση της παράδοσης.   

Η κάθε παράδοση είναι δημιούργημα και υπόσταση του κάθε λαού, που τη δημιούργησε. Γι’ 

αυτό και μόνον, από σεβασμό προς τον εαυτό μας, πρέπει να τη διαφυλάξουμε και, αν 

χρειαστεί να την αλλάξουμε, να το κάνουμε με προσοχή και υπευθυνότητα ότι κάνουμε κάτι 

καλύτερο από το προηγούμενο.     

 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Μία ομιλία σε εκδήλωση χρειάζεται:  

Προσφώνηση: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνδημότες ... 

Αποφώνηση: Ευχαριστώ για την προσοχή σας.  
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