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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  

20 ΜΑΪΟΥ 2008  
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  
 

Βρισκόµαστε σ’ ένα σταυροδρόµι· δεν ήµασταν ποτέ αποµονωµένοι· 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 εφευρέσεις 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 ψεγάδια1 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 περασµένων2 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 υπόδικη3. Αλήθεια, υπάρχουν ροπές4 

που νοµίζουν πως η παράδοση µας στρέφει σε έργα παρωχηµένα5 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 ανδροειδούς6. Η 
παράδοση είναι λοιπόν ένα περιττό βάρος που πρέπει να εξοβελιστεί7. Μου 
φαίνεται πως αυτές οι ροπές εκπορεύουνται από τη σύγχρονη απελπισία για 
την αξία του ανθρώπου. Είναι τα συµπτώµατα ενός πανικού, 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  
1. ψεγάδια: 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. εξοβελιστεί: διωχτεί  
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Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη (90-110 λέξεις) του κειµένου 
που σας δόθηκε.  

Μονάδες 25  
Β1. Να αναπτύξετε σε µία παράγραφο (70-80 λέξεις) το περιεχόµενο του 
παρακάτω αποσπάσµατος του κειµένου: «∆ε µένω τυφλός στα ψεγάδια µας, 
αλλά έχω την ιδιοτροπία να πιστεύω στον εαυτό µας».  

Μονάδες 10  
Β2. 
α) Το στοχαστικό δοκίµιο έχει συχνά προσωπικό - βιωµατικό χαρακτήρα. Να 

καταγράψετε δύο σχετικά παραδείγµατα από το κείµενο που σας δόθηκε.  
Μονάδες 2  

β) Βασικό, επίσης, χαρακτηριστικό του στοχαστικού δοκιµίου είναι η 
µεταφορική λειτουργία της γλώσσας. Να καταγράψετε τρία σχετικά 
παραδείγµατα από το κείµενο που σας δόθηκε.  

Μονάδες 3  
Β3. Να σχηµατίσετε µία πρόταση ή µία περίοδο για καθεµία από τις παρακάτω 
λέξεις:  

εφευρέσεις, εµπειρία, αµφιταλαντεύεται, τεχνοκρατικό, πανικού. 
Μονάδες 5  

Β4. Από το β΄ συνθετικό των παρακάτω λέξεων να σχηµατίσετε µία νέα 
σύνθετη λέξη:  

σταυροδρόµι, αποκαλυπτικές, βιολογικά, παράδοση, υπόδικη. 
Μονάδες 5  

Γ. Ο ∆ήµος 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).  

Μονάδες 50  


