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Βρισκόμαστε σ’ ένα σταυροδρόμι· δεν ήμασταν ποτέ απομονωμένοι· μείναμε 
πάντα ανοιχτοί σ’ όλα τα ρεύματα − Ανατολή και Δύση· 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; Δε μένω 
τυφλός στα ψεγάδια 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, Δοκιμές, 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 



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: «Δε 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 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).  

Μονάδες 50 
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