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ΚΔΙΜΔΝΟ 1 
 

Γημιοςπγική αξιοποίηζη ηηρ παπάδοζηρ 

 

Όηαλ θνπνύλ νη ξίδεο ελόο δέληξνπ, μεξαίλεηαη ν θνξκόο θαη όηαλ θνπεί ν θνξκόο, μεξαίλνληαη 

νη ξίδεο. Καη ζηε κηα θαη ζηελ άιιε πεξίπησζε ην δέληξν θαηαζηξέθεηαη. Έλαο ιαόο έρεη γηα ξίδεο 

ηελ παξάδνζε θαη γηα θνξκό ηνλ ησξηλό πνιηηηζκό. Αλ εγθαηαιείςεη ηελ παξάδνζε, μεςπρά ν 

πνιηηηζκόο, θαη αλ αξλεζεί ηνλ ησξηλό πνιηηηζκό, πεζαίλεη ε παξάδνζε. Δίηε ζπκβεί ην πξώην είηε 

ζπκβεί ην δεύηεξν, ν ιαόο ράλεη ηελ εζληθή ηνπ ππόζηαζε. 

Τνλ θίλδπλν απηόλ εθπξνζσπνύλ ε πξννδνπιεμία θαη ε πξνγνλνπιεμία. Η πξώηε αδηαθνξεί 

γηα ηελ παξάδνζε θαη ε δεύηεξε γηα ην ζύγρξνλν πνιηηηζκό. Δμσηεξηθά δηαθέξνπλ θαη κάιηζηα 

θαίλεηαη λ’ αληηκάρνληαη κεηαμύ ηνπο. Η πξννδνπιεμία πξεζβεύεη ηελ αραιίλσηε πξόνδν θαη ε 

πξνγνλνπιεμία ηελ αληηδξαζηηθή ζπληήξεζε. Η κηα αγσλίδεηαη γηα ην κέιινλ θαη ε άιιε γηα ην 

παξειζόλ. Δζσηεξηθά όκσο κνηάδνπλ, γηαηί θνηλό ζθνπό έρνπλ λα θόςνπλ ηνλ νκθάιην ιώξν -ηελ 

πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά-, πνπ δέλεη ην ρζεο κε ην ζήκεξα, λα λεθξώζνπλ ην παξειζόλ θαη λ’ 

αθήζνπλ κεηέσξν ην παξόλ. Γηαηί όηαλ απηή ε θιεξνλνκηά δελ ππάξρεη σο δσληαλή παξνπζία, αιιά 

δηαηεξείηαη είηε σο δπζάξεζηε ζύκεζε είηε σο κνπζεηαθό έθζεκα, ηόηε θαη ε παξάδνζε θαη ν 

πνιηηηζκόο ράλνπλ ηε δσηηθόηεηά ηνπο. 

Μηθξόραξε ε κία ζηάζε, κηθξόραξε θαη ε άιιε. Σηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά δελ ηαηξηάδεη 

νύηε ν ζαπκαζκόο νύηε ε πεξηθξόλεζε. Ταηξηάδεη ε αμηνπνίεζε, θαη κάιηζηα ε γόληκε θαη 

δεκηνπξγηθή. Τξεηο είλαη νη βαζηθέο ζπληζηώζεο κηαο ηέηνηαο ζηάζεο: ε γλώζε ησλ παξαδνζηαθώλ 

ζηνηρείσλ, ε πξνζεθηηθή δηαινγή ηνπο θαη ε ρξήζε ηνπο σο νδεγώλ γηα θάζε λέα δεκηνπξγία. 

Γλώζε δε ζεκαίλεη νύηε απιή ζπζζώξεπζε πιεξνθνξηώλ νύηε επηιεθηηθή πξνζέγγηζε. 

Σεκαίλεη, αληίζεηα, πξώηα κηα αιεζηλή πλεπκαηηθή επαθή, πνπ πινπνηείηαη κε ηελ αληηθεηκεληθή 

ζεώξεζε ησλ παξαδνζηαθώλ ζηνηρείσλ σο ηζηνξηθώλ κνξθσκάησλ, δεκηνπξγεκέλσλ από 

αλζξώπνπο γηα ηελ εμππεξέηεζε θνηλσληθώλ αλαγθώλ, θαη ύζηεξα κηα γλήζηα ςπρηθή επαθή, πνπ 

πεηπραίλεηαη κε ηε βίσζε ησλ ζηνηρείσλ απηώλ σο ηεο δσληαλήο παξνπζίαο ησλ πξνγόλσλ. 

Η δηαινγή αλαθέξεηαη ζηελ απόξξηςε ησλ ζηνηρείσλ πνπ εμάληιεζαλ ηνλ ηζηνξηθό ηνπο ξόιν 

θαη ζηελ πηνζέηεζε όζσλ έρνπλ αθόκε πνιιά λα πξνζθέξνπλ. Μηα ηέηνηα ζηάζε απνξξέεη απ’ ηελ 

αληίιεςε πσο, παξ’ όηη ζεβαζηά, δελ έρνπλ όια ηα παξαδνζηαθά ζηνηρεία ηελ ίδηα αμία, νύηε 

κπνξνύλ λ’ αληαπνθξηζνύλ ην ίδην θαιά ζηηο λέεο αλάγθεο. Άιισζηε, «έλα κέξνο ηνπ παξειζόληνο 

πεζαίλεη θάζε ζηηγκή θαη ε ζλεζηκόηεηά ηνπ καο κνιύλεη, αλ πξνζθνιιεζνύκε ζ’ απηό κε 

ππεξβνιηθή αγάπε», όπσο έιεγε θαη ν Σεθέξεο. 

Η δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε έρεη ην λόεκα ηεο ελζσκάησζεο ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ζηε 

ζύγρξνλε πνιηηηζκηθή παξαγσγή κε ηε κνξθή όρη, βέβαηα, ηεο αληηγξαθήο αιιά ηεο έκπλεπζεο, ηεο 
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θαζνδήγεζεο θαη ηεο λέαο επεμεξγαζίαο. Με ηνλ ηξόπν απηό παξειζόλ θαη παξόλ ζπλαληώληαη ζε 

λέα αλζξώπηλα έξγα, πνπ θαη ηελ πνιηηηζκηθή ζπλέρεηα επηβεβαηώλνπλ θαη ηνλ εζληθό πνιηηηζκό 

πινπηίδνπλ. 

Σπκπεξαζκαηηθά, κε βαζηά γλώζε, κε πξνζεθηηθή δηαινγή θαη κε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε 

κπνξεί λα βξεζεί ζην κέζν ηεο πξνγνλνπιεμίαο θαη ηεο πξννδνπιεμίαο ε ρξπζή ηνκή γηα ηε 

ζθπξειάηεζε κηαο ζηεξεόηεξεο ζρέζεο αλάκεζα ζην παξειζόλ θαη ζην παξόλ, άξα θαη ζην κέιινλ 

ελόο εζληθνύ πνιηηηζκνύ. 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 2 

 

Η παπάδοζη ωρ ιδεολόγημα 
 

Αξθεηά ζπρλά ε έλλνηα ηεο παξάδνζεο γίλεηαη αληηθείκελν ηδενινγηθήο ρξήζεο, πνπ απνβιέπεη 

ζηελ θαηαζθεπή πνιηηηθώλ θπξίσο ηδενινγεκάησλ κε πξνθαλή ζηόρν ηελ παξαπιάλεζε θαη ηε 

ρεηξαγώγεζε ησλ καδώλ. Έηζη ηδενινγηθά θνξηηζκέλε ζπλαληάκε ηε ρξήζε ηεο θπξίσο ζηνλ 

εζληθηζηηθό πνιηηηθό ιόγν, πνπ επηζείνληαο ηελ απεηιή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο απνξξίπηεη ηελ 

πνιηηηζκηθή αιιειεπίδξαζε ησλ ιαώλ, πξεζβεύεη ην όξακα ηεο εζληθήο απνκόλσζεο θαη ην αίηεκα 

ηεο επηζηξνθήο ζηηο ξίδεο. 

Μηα ηέηνηα ρξήζε απνδεηθλύεηαη ηδενινγηθή όρη κόλν απ’ ηηο πξνζέζεηο θαη ην απνηέιεζκα, 

αιιά θπξίσο απ’ ηα γλσξίζκαηα πνπ απνδίδεη ζηελ έλλνηα ηεο παξάδνζεο θαη απ’ ηελ 

παξακνξθσηηθή εηθόλα πνπ δεκηνπξγεί γύξσ απ’ απηήλ. 

Κύξην γλώξηζκα απηήο ηεο εηθόλαο είλαη ε εμσηζηνξηθή ζεώξεζε: ηα ζηνηρεία ηεο παξάδνζεο 

παξνπζηάδνληαη σο δηαρξνληθά, άθζαξηα θαη αλαιινίσηα. Έηζη, εκπνδίδεηαη ε θαηαλόεζή ηνπο σο 

αλζξώπηλσλ δεκηνπξγεκάησλ, πιαζκέλσλ ζ’ έλα θνηλσληθό πιαίζην θαη ηαγκέλσλ ζηελ ππεξεζία 

ησλ αλαγθώλ ηνπ, θαη πεηπραίλεηαη ε παξνπζίαζε ηεο εγθαηάιεηςεο νξηζκέλσλ απ’ απηά σο 

απνδεηθηηθό πνιηηηζκηθήο παξαθκήο, σο πεηζηήξην εζληθήο ηζνπέδσζεο θαη σο πξάμε εζληθήο 

πξνδνζίαο. 

Πξόζζεην γλώξηζκα είλαη ε εμηδαλίθεπζε: ζηνπο παξαδνζηαθνύο πνιηηηζκνύο ηνπ παξειζόληνο 

δελ ππήξρε θαλέλα ςεγάδη, νη άλζξσπνη δνύζαλ επηπρηζκέλνη, ήηαλ κνλνηαζκέλνη, ζθέθηνληαλ, 

θέξνληαλ θαη δεκηνπξγνύζαλ ειιεληθά. Δζληθή νκνηνγέλεηα, πνιηηηζκηθή θαζαξόηεηα θαη θνηλσληθή 

ζηαζεξόηεηα είλαη νη θύξηνη άμνλεο ηεο ηδενινγηθήο απηήο θαηαζθεπήο. Δηζη απνθξύπηνληαη νη 

πνιηηηζκηθέο αιιειεπηδξάζεηο, απνζησπώληαη ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη ζπγθαιύπηεηαη ε 

ζηαζηκόηεηα ησλ παξαδνζηαθώλ θνηλσληώλ, γηα λα δεκηνπξγεζεί ν κύζνο ηεο ζηαζεξόηεηαο θαη ηεο 

αζθάιεηάο ηνπο, πνπ κπξνζηά ζηηο αιιαγέο θαη ζηηο αλαθαηαηάμεηο ηεο λέαο επνρήο παξάγεη 

ζεκαληηθή πνιηηηθή ππεξαμία. 

Τέινο, ε εηθόλα νινθιεξώλεηαη κέζα απ’ ηελ κεξνιεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο παξάδνζεο θαη ηελ 

επηιεθηηθή αληηκεηώπηζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο: ε παξάδνζε είλαη ζώκα νκνηνγελέο κε ζπλέρεηα θαη 

ζπλέπεηα ζηελ πνξεία ηεο θαη απνηειείηαη από ζηνηρεία πνπ ζπλερώο ζπκπιεξώλνπλ θαη πξνσζνύλ 

ηα πξνεγνύκελα. Έηζη, ν βπδαληηλόο πνιηηηζκόο ζπλερίδεη ηνλ αξραηνειιεληθό, ε θαζαξεύνπζα ηελ 
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αηηηθή δηάιεθην, ν ιόγηνο πνιηηηζκόο ην ιατθό θηι. Οη αληηζέζεηο, νη αληηθάζεηο, ηα ιάζε θαη νη 

ζπγθξνύζεηο απνθιείνληαη απ’ ηε ζεώξεζε απηή, γηα λα δεκηνπξγεζεί έηζη ην θαηάιιειν ηζηνξηθό 

ηεθκήξην γηα ηε δηθαίσζε ησλ εθάζηνηε πνιηηηθώλ, ζξεζθεπηηθώλ θηι. επηινγώλ. 

Με δεδνκέλε ηελ θπξηαξρία ηεο παξακνξθσηηθήο απηήο εηθόλαο, εύινγε είλαη ε αλάπηπμε ελόο 

αθξαίνπ ζπληεξεηηθνύ ιόγνπ, πνπ αλαδεηά ηε ιύζε ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ κέιινληνο ζηε ζπληαγή ηνπ 

παξειζόληνο θαη αληαιιάζζεη ηηο δνθηκαζίεο ηεο πξνόδνπ κε ηελ αζθάιεηα ηεο νπηζζνδξόκεζεο. 

Όκσο, «πίζσ νινηαρώο» δελ ππάξρεη γηα ηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο, εθηόο θαη αλ ζέινπκε λα ηηο 

νδεγήζνπκε ζηελ παξαθκή γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηηθώλ καο θηινδνμηώλ... 

 

 

ΑΣΚΗΣΔΙΣ 

 

Ι) Να γίλεη πεξίιεςε ζην Κείκελν 2 «Η παξάδνζε σο ηδενιόγεκα» από ηελ αξρή ηνπ θεηκέλνπ κέρξη 

«…ζεκαληηθή πνιηηηθή ππεξαμία».                                                                                           15 μόπια 

 

ΙΙ) Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη θαη ζηα δύν θείκελα λα απαληήζεηε κε όξνπο Σσζηό- Λάζνο 

θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

 

(α) Ο ιαόο δελ ράλεη ηελ εζληθή ηνπ ππόζηαζε, όηαλ αθνινπζήζεη θηινπξόνδν ηξόπν ζθέςεο θαη 

ζπκπεξηθνξάο. 

 

(β) Βαζηθή παξάκεηξνο ηεο αληηκεηώπηζεο ηεο Παξάδνζεο είλαη ε ρξεζηηθόηεηα ηεο γηα ην παξόλ 

θαη κέιινλ. 

 

(γ) Η πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, όηαλ εθηίζεηαη κνπζεηαθά, αλαδσνγνλεί ηελ Παξάδνζε. 

 

(δ) Σηόρνο ηεο ηδενινγηθνπνίεζεο ηεο παξάδνζεο είλαη λα θαηαξγεζνύλ νη αληηζέζεηο θαη λα 

ηεθκεξησζεί ηζηνξηθά κηα ηζηνξηθή επηινγή. 

 

(ε) Ο ζπληεξεηηζκόο ρξεζηκνπνηεί ηελ παξάδνζε γηα πνιηηηθνύο ζθνπνύο. 

                                                                                                                                                   10 μόπια 

 

III) Ο ζπγγξαθέαο ηνπ θεηκέλνπ 2 «Η παξάδνζε σο ηδενιόγεκα» ηζρπξίδεηαη ζηελ ηειεπηαία 

παξάγξαθν όηη ε ηδενινγηθή παξακόξθσζε ηεο παξάδνζεο νδεγεί ζε ζπληεξεηηζκό. Με βάζε 

ζηνηρεία όινπ ηνπ θεηκέλνπ ζεσξείηε όηη θαηαθέξλεη λα καο πείζεη γη’ απηήλ ηελ ζέζε ηνπ; (Σηελ 

απάληεζε ζαο λα αλαθεξζείηε ζε ηξόπνπο πεηζνύο θαη ζε απνζπάζκαηα ηνπ θεηκέλνπ.)       10μόπια 

 

IV) Σηελ πξώηε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ 1 «Γεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηεο Παξάδνζεο», 

ρξεζηκνπνηείηαη  ζπλππνδήισζε. Να απνδείμεηε απηήλ ηελ άπνςε θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ ρξήζε 

ζπλππνδεισηηθνύ ιόγνπ ζηελ παξάγξαθν.                                                                                8 μόπια 
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V) Κείκελν 2 

«έηζη ηδενινγηθά θνξηηζκέλε… επηζηξνθήο ζηηο ξίδεο»: Να αλαγλσξίζεηε ην είδνο ζύληαμεο ζην 

απόζπαζκα, λα ην κεηαζρεκαηίζεηε ζηελ άιιε κνξθή ζύληαμεο θαη λα θαηαγξάςεηε ηηο δηαθνξέο σο 

πξνο ηε ζεκαζία.                                                                                                                        5 μόπια 

 

VI) Τη ελλνεί κε ην απόζπαζκα ν ζπγγξαθέαο «Η έλλνηα ηεο Παξάδνζεο γίλεηαη αληηθείκελν 

ηδενινγηθήο ρξήζεο, πνπ απνβιέπεη ζηελ θαηαζθεπή πνιηηηθώλ ηδενινγεκάησλ κε ζηόρν ηελ 

παξαπιάλεζε θαη ηε ρεηξαγώγεζε ησλ καδώλ»; Να αλαπηπρζεί ζε παξάγξαθν 50 ιέμεσλ.   5 μόπια  

 

VII) Σηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ 1 «Γεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηεο παξάδνζεο» λα 

βξεζεί ην ξεκαηηθό πξόζσπν θαη λα δηθαηνινγεζεί ε επηινγή ηνπ από ην ζπγγξαθέα.            2 μόπια  

 

 

Θέμα  Έκθεζηρ 

 

Σε κηα νκηιία ζαο ζην Γεκαξρείν ηεο πεξηνρήο ζαο θαηαζέηεηε ηηο ζθέςεηο ζαο ζρεηηθά κε ηελ 

ππνβάζκηζε ηεο Παξάδνζεο ζήκεξα. Πνπ νθείιεηαη απηό ην θαηλόκελν; Πνηεο ιύζεηο ζα πξνηείλαηε 

γηα κηα νπζηαζηηθή επαλαζύλδεζε ηνπ Νενέιιελα κε ηελ Παξάδνζε;(400-450 ιέμεηο)         30μόπια  
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Α3.    

     (Μονάδερ  8)            

        

ΘΔΜΑ B 

Β.1   

(Μονάδερ 8) 

Β.2          

(Μονάδερ 12) 

 

 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ.1                                                                           (Μονάδερ 8) 

 

Γ.2                                                                            (Μονάδερ 8) 

  

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1 
                                          

(μονάδερ 5) 

Γ2.   
         (μονάδερ 8) 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταηομζνους) 
Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των 
απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μθν γράψετε 
πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΚΥΡΙΤΣΗΣ» 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 
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Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα 
βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
Να απαντιςετε στο τετράδιό σας ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για 
πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 
 
Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  .  


