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“Παράδοςθ και μοναξιά” 
  
Η παράδοςθ είναι ςυνζχεια, είναι δεςμόσ των περαςμζνων με τα τωρινά και τα 

μελλοφμενα, είναι επίςθσ ενότθτα ανάμεςα ςε ανκρϊπουσ ςφγχρονουσ που δζχονται από 
κοινοφ τθν επίδραςι τθσ. Είναι ςφνδεςμοσ πνευματικόσ και ανκρϊπινοσ μζςα ςτθν ιςτορικι 
διάρκεια και μζςα ςτο παρόν, ασ ποφμε: ςτο χϊρο και ςτο χρόνο. Αυτό είναι, άλλωςτε, το 
ζκνοσ, ςε τελευταία ανάλυςθ, δεν είναι τίποτα άλλο: μια κοινι παράδοςθ που διαμορφϊνει 
μιαν ομαδικι ςυνείδθςθ.  

Η ζξαρςθ1 του “αίματοσ”, τθσ “φυλισ” με τθ βιολογικι ζννοια, είναι κακαρι μυκολογία 
που αποδείχκθκε μάλιςτα, ςτα χρόνια μασ, νοςθρι και επικίνδυνθ για τθν υπόςταςθ του 
ανκρϊπου. Σο “αίμα” δεν αναλφεται ςε ποςότθτα οφτε και διαιρείται ςε καλισ και κακισ 
ποιότθτασ. Από την αυγή τησ ιςτορίασ, όλα τα ζκνθ προζρχονται από το αδιάκοπο και 
αξεδιάλυτο ανακάτωμα των αιμάτων και κανζνα ςτον κόςμο δεν μπορεί να καυχθκεί πωσ είναι 
κακαρόαιμο. Σθν προςωπικότθτα ενόσ εκνικοφ ομίλου δεν τθν προςδιορίηουν βιολογικά 
ςτοιχεία, αλλά θ παράδοςθ, ςτοιχείο πνευματικό κατ’ εξοχιν. 

Είναι ωςτόςο κάκε παράδοςθ καλι; Απλοϊκό κα ιταν να δϊςει κανείσ, ςτο ςθμείο αυτό, 
απάντθςθ ανεπιφφλακτα καταφατικι. Αναπόφευκτα, κακϊσ το ξζρουμε όλοι κι από τθν πείρα, 
η παράδοςη ςζρνει μζςα τησ και ςτοιχεία που ξεπεράςτθκαν οριςτικά και νεκρϊκθκαν και δεν 
χρθςιμεφουν πια για το καλό. Η τάςθ τθσ είναι να τα απορρίπτει αργά-αργά, να αφομοιϊνει 
νζεσ ειςφορζσ και να ανανεϊνεται ολοζνα. Σο πρόβλθμα είναι να τθ βοθκοφμε να 
ανανεϊνεται χωρίσ να ςπάςει. 

Δεν μποροφμε όμωσ, άραγε να ηιςουμε και χωρίσ παράδοςθ: Τλικά, βζβαια, μποροφμε. 
Λαοί ολόκλθροι ζκαμαν αρκετζσ φορζσ το πείραμα να ςπάςουν ριηικά τθν παράδοςι τουσ, να 
ξαναρχίςουν τθ ηωι τουσ από το άλφα, χωρίσ το ςτιριγμά τθσ. Και άτομα αμζτρθτα, 
πνευματικά και θκικά ξεριηωμζνα, υπάρχουν ςιμερα και ςυχνά ευθμεροφν ζξω από κάκε 
παράδοςθ, κρθςκευτικι, γλωςςικι, εκνικι, εκιμικι ι άλλθ, ςαν απλοί αρικμοί ριγμζνοι ςτο 
ςτρόβιλο των μεγάλων κοςμουπόλεων και τθσ τεχνοκρατίασ του καιροφ μασ. 

Εκείνο που μποροφμε να απαντιςουμε ςτα ερωτιματα που προκφπτουν αυκόρμθτα από 
αυτιν τθ ςυηιτθςθ είναι ότι ο άνκρωποσ είναι καλφτεροσ και αιςκάνεται καλφτερα μζςα ςτθν 
παράδοςθ, παρά ζξω απ’ αυτιν. Η παράδοςθ τον ενϊνει ψυχικά με μια μεγάλθ ανκρϊπινθ 
πραγματικότθτα, μζςα ςε χϊρο και ςε χρόνο, κακϊσ ζλεγα πριν. Η ανθρώπινη θερμότητά τθσ 
τον παρθγορεί, το κφροσ των πνευματικϊν αξιϊν που αυτι αντιπροςωπεφει τον ςτθρίηει 
θκικά, θ αιωνόβια, αργι δφναμι τθσ τον τονϊνει, τον βοθκεί να προχωριςει ςτο δφςκολο 
δρόμο τθσ ηωισ. Ζξω από τθν παράδοςι του κα βρεκεί μοιραία μόνοσ, ζρθμοσ, πικρόσ και 
γεμάτοσ άγχθ μζςα ςτο χάοσ ενόσ παράλογου, φοβεροφ κόςμου που κα του φανεί να μθν ζχει 
οφτε νόθμα οφτε αιτία ι ςκοπό. Μπορεί τότε να προςφζρει ςτον εαυτό του τθν παγερι 
ικανοποίθςθ ότι ελευκζρωςε τθ διάνοιά του από τα παραδομζνα και ζγινε ζτςι πιο ζξυπνοσ 
και πιο ςπουδαίοσ από τουσ άλλουσ που διατθροφν τουσ πατροπαράδοτουσ δεςμοφσ, κα 
αιςκανκεί όμωσ τον πόνο τθσ πικρισ μοναξιάσ να τον ςφίγγει ανελζθτα και τθν εςωτερικι του 
ιςορροπία να κλονίηεται επικίνδυνα.*…+ 
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Γιϊργοσ Θεοτοκάσ, “Πολιτικά Κείμενα” (Θεματικοί κφκλοι, ς.ς. 443-444) 
  
1. ζξαρςη: πολφ μεγάλη ζνταςη των ςτοιχείων που ςυγκροτοφν κάτι. 
  
  
 ΕΡΩΣΗΕΙ 
  
  
  
Α. Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τθν περίλθψθ του κειμζνου που ςασ δόκθκε (100 λζξεισ). 
Μονάδες 25 
  
Β1. Να αναπτφξετε ςε 70-80 λζξεισ το περιεχόμενο του ακόλουκου αποςπάςματοσ από το 

κείμενο: «Σθν προςωπικότθτα ενόσ εκνικοφ ομίλου δεν τθν προςδιορίηουν βιολογικά ςτοιχεία, 
αλλά θ παράδοςθ, ςτοιχείο πνευματικό κατ’ εξοχιν». 

Μονάδες 10 
  
Β2. Ποιοσ είναι ο τρόποσ ανάπτυξθσ τθσ πρϊτθσ και τθσ τελευταίασ (πζμπτθσ) 

παραγράφου; Σεκμθριϊςτε τθν απάντθςι ςασ 
Μονάδες 5 
  
Β3. Να βρεκοφν ςυνϊνυμα των παρακάτω λζξεων του κειμζνου: νοςθρι, διαιρείται, 

ανακάτωμα, καυχθκεί, βιολογικά. 
Μονάδες 5 
  
Β4. Σο κείμενο ζχει τα χαρακτθριςτικά δοκιμίου, επιφυλλίδασ ι άρκρου; Να απαντιςετε 

τεκμθριωμζνα. 
Μονάδες 5 
  
  
Γ. Ωσ  μζλοσ  του  δεκαπενταμελοφσ  ςυμβουλίου  του  Λυκείου  ςου εκπροςωπείσ  τουσ  

ςυμμακθτζσ  ςου  ςε  μια  εκδιλωςθ  τθσ  περιοχισ  ςου που  ζχει  ωσ  κζμα  τθ ςχζςθ των 
νζων με τθν παράδοςθ.  Να διαμορφϊςεισ μια ειςιγθςθ με τθν οποία κα παρουςιάςεισ τθν 
οπτικι γωνία από τθν οποία κρίνουν οι νζοι τθν ιςτορικι και πολιτιςμικι κλθρονομιά. Ποια 
ςτοιχεία είναι αυτά που αποδζχονται και αξιοποιοφν και ποια απορρίπτουν. (500-600 λζξεισ). 

Μονάδες 50 
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