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Απαντήσεις  Νέα  Γ΄  Λυκείου  2008 
 

Α. Ο Σεθέξεο ζην θείκελό ηνπ αλαθέξεηαη ζηελ αμία ηεο παξάδνζεο θαη ηελ αλάγθε λα δηαηεξεζεί 

ζηε  

ζύγρξνλε επνρή . Αξρηθά επηζεκαίλεη όηη ν ηόπνο καο σο ζηαπξνδξόκη δερόηαλ θαη αθνκνίσλε 

πνιιέο επηδξάζεηο 
.
 εθείλν πνπ ν ζπγγξαθέαο ζεσξεί όηη ζπλέβαιε ζηε ζπγθξόηεζή καο ήηαλ ε 

παξάδνζε θαη νη πλεπκαηηθνί ηεο θαξπνί . Η παξάδνζε , δηαπηζηώλεη ζηε ζπλέρεηα , ηνπ έδσζε 

δύλακε λα θξαηεζεί ζηηο αληημνόηεηεο θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη ε απνκάθξπλζε από ηηο ξίδεο 

ηνπ αλζξώπνπ είλαη ζαλ ηνλ αθξσηεξηαζκό . Αλαθέξεη από ηελ άιιε θαη ηελ άπνςε θάπνησλ πνπ 

ζεσξνύλ ηελ παξάδνζε παξσρεκέλε , ρσξίο δπλαηόηεηα λα πξνζθέξεη ζην ζύγρξνλν άλζξσπν . 

Απνδίδεη , ηέινο , ηηο απόςεηο απηέο ζηε ζύγρξνλε απειπηζία πνπ θαηαθεξκαηίδεη ηε  ςπρή ηνπ 

αλζξώπνπ . 

 

Β1. «Δε κέλσ ηπθιόο ζηα ςεγάδηα καο , αιιά έρσ ηελ ηδηνηξνπία λα πηζηεύσ ζηνλ εαπηό καο» . Η ηδέα 

πνπ θιείλεηαη ζε ηνύηε ηε θξάζε ηνπ Σεθέξε δειώλεη ηελ απηνγλσζία ελόο αλζξώπνπ γηα ην έζλνο 

ηνπ , πνπ κπνξεί λα έρεη πνιιέο αδπλακίεο θαη ειαηηώκαηα αιιά από ηελ άιιε πιεπξά θαη ηελ 

αηζηνδνμία ηνπ , όηη αλ όινη πηζηέςνπκε ζηηο δπλαηόηεηεο πνπ έρνπκε σο ιαόο ζα πξννδεύζνπκε . 

Ο Σεθέξεο δελ εζεινηπθιεί , πξνηείλεη λα δνύκε ηα «ςεγάδηα» καο θαη κε νδεγό ηελ παξάδνζή καο 

λα ηα μεπεξάζνπκε θαη λα πξνρσξήζνπκε αηελίδνληαο ην κέιινλ κε αηζηνδνμία θαη απηνπεπνίζεζε. 

 

Β2.α) Τν ζηνραζηηθό δνθίκην έρεη ζπρλά βησκαηηθό πξνζσπηθό ραξαθηήξα 
.
 δειαδή ν ζπληάθηεο 

εκπινπηίδεη ην ζηνραζκό ηνπ κε παξαδείγκαηα από ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία . Δύν ηέηνηα 

ζρεηηθά παξαδείγκαηα εληνπίδνληαη : α) «Σαο παξαθαιώ λα κε ζπγρσξήζεηε πνπ κλεκνλεύσ 

εδώ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο 
.
 δελ έρσ άιιν πεηξακαηόδσν από εκέλα» όπνπ ν ζπγγξαθέαο 

παξαδέρεηαη όηη αληιεί ην ζηνραζκό ηνπ από ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία θαη β) «Καη ε 

πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία … αθξσηεξηάζνπλ» όπνπ αλαθέξεηαη θαη πάιη ζε δηαπηζηώζεηο θαη 

ζπλαηζζήκαηα πνπ πεγάδνπλ από ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία . 

 

      β) Μεηαθνξηθή ρξήζε ηεο γιώζζαο : «αδέζπνηε κνλάδα» , «ν άλζξσπνο έρεη ξίδεο θη όηαλ ηηο 

θόςνπλ πνλεί » , «ε παξάδνζε είλαη πεξηηηό βάξνο » , «θαηαθεξκαηίδνπλ ηελ ςπρή ηνπ 

αλζξώπνπ» . 

 

Β3. - Οη εθεπξέζεηο ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο δηεπθόιπλαλ ηε δσή ηνπ αλζξώπνπ . 

- Η εκπεηξία απνθηηέηαη κεηά από πνιιά ρξόληα ελαζρόιεζεο θαη ηξηβήο κε έλα γλσζηηθό 

αληηθείκελν . 

- Η παηδεία ακθηηαιαληεύεηαη κεηαμύ ηνπ αλζξσπηζηηθνύ θαη ηερλνθξαηηθνύ 

πξνζαλαηνιηζκνύ . 

- Ο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο ζήκεξα είλαη ηερλνθξαηηθόο , αθνύ πξνσζεί από πνιύ 

λσξίο ηελ εμεηδίθεπζε . 

- Έλα από ηα ζπκπηώκαηα ηνπ παληθνύ είλαη ε ηαρπθαξδία θαη ε εθίδξσζε . 

 

Β4.  

  α΄ ζπλζ.  β΄ ζπλζ.  

ζηαπξνδξόκη < ζηαπξόο + δξόκνο δξνκνιόγην, παξάδξνκνο, αλαδξνκηθόο 

απνθαιππηηθέο < από + θαιύπησ αλαθάιπςε, επηθάιπςε, ζπγθάιπςε 

βηνινγηθά < βίνο + ιόγνο παξάινγνο, επηινγηθόο, ππόινγνο, εθινγέο, 

ινγνθξίλσ 

παξάδνζε < παξά + δίδσκη δνζίινγνο, ινγνδνηώ, δσξνιήπηεο, 

απνδνηηθόο 

ππόδηθε < ππό + δίθε δηθνιάβνο, θαηαδηθάδσ, δηθεγόξνο 
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Γ. Αμηόηηκνη Κπξίεο θαη Κύξηνη , 

 

     Αλακθίβνια , όινη ζπκθσλνύκε πσο ππάξρνπλ ζήκεξα πνιιέο ιέμεηο θαη έλλνηεο πνπ ηίζεληαη 

ππό ακθηζβήηεζε ή εμνβειίδνληαη από ην θαζεκεξηλό καο ιεμηιόγην σο παξσρεκέλεο θαη 

αλαρξνληζηηθέο . Έηζη , όηαλ αλαθέξνληαη πξνθαινύλ ελίνηε ην ζθεπηηθηζκό θαη ηελ 

επηθπιαθηηθόηεηα θαη άιινηε αθόκε θαη ηε ζπκεδία . Σίγνπξα , πάλησο , αηθληδηάδνπλ θαη πάλησο 

όρη επράξηζηα . 

     Μηα ηέηνηα έλλνηα ακθηζβεηνύκελε θαη από πνιινύο απνξξηπηέα είλαη ε παξάδνζε . 

Πεξηζζόηεξν από όινπο ηελ ακθηζβεηνύλ θαη ηελ απνθεύγνπλ νη λένη . 

 

Ζ1. Αηηίεο απνκάθξπλζεο 

1. Τν ράζκα ησλ γελεώλ θαη ν γεληθόηεξνο αξλεηηζκόο ησλ λέσλ (ακθηζβήηεζε , ηάζε λα 

μερσξίδνπλ λα αληηδξνύλ ζε θαζεηί παξαδνζηαθό) . 

2. Λαλζαζκέλνο ηξόπνο γλσζηνπνίεζήο ηεο κέζσ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο παηδείαο . 

3. Πξνγνλνπιεμία . 

4. Η ζηξνθή πξνο ηελ ύιε , ιόγσ ηνπ πιηθνύ επδαηκνληζκνύ . 

5. Τερλνθξαηηθό πλεύκα ηεο επνρήο – επηηάρπλζε ηνπ πνιηηηζκνύ (δειεαζηηθά επηηεύγκαηα 

ηερλνινγίαο θαη επηζηεκώλ) . 

6. Ξελνκαλία , κηκεηηζκόο . 

7. Δηαθήκηζε   αιινηξίσζε . 

8. Κξίζε πνπ δηέξρνληαη νη αμίεο , νη ζεζκνί , νη αξρέο   αληηπλεπκαηηθή επνρή , θπξηαξρία 

ύιεο ζε βάξνο ηνπ πλεύκαηνο . 

9. Παγθνζκηνπνίεζε   νκνηνκνξθία   απώιεηα παξάδνζεο , ηζνπεδσηηθή ιεηηνπξγία . 

10. Αζηηθόο ηξόπνο δσήο . 

 

Ζ2. Τξόπνη Επαλαζύλδεζεο 

1. Σσζηή ζηάζε απέλαληη ζηελ παξάδνζε   δεκηνπξγηθή αθνκνίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο . 

2. Σπλεηδεηνπνίεζε θαη ζεβαζκόο ηεο αμίαο ηνπ . 

3. Πξνβνιή παξαδόζεσλ   πξνζηαζία θαη ζπληήξεζε εζληθή καο θιεξνλνκηά . 

4. Αλάπηπμε ιανγξαθίαο / ίδξπζε ιανγξαθηθώλ κνπζείσλ . 

5. ΜΜΕ πξνβνιή , εθπνκπέο πνηνηηθέο πνπ ηελ πξνάγνπλ . 

6. Εθπαίδεπζε αμηνπνίεζε κέζσλ ηερλνινγίαο , εθδξνκέο ζε κνπζεία , πηλαθνζήθεο , 

αξραηνινγηθνύο ρώξνπο . 

7. Πνιηηεία   ζηήξημε ζπιιόγσλ όπσο ρνξεπηηθά θιπ. Πνπ πξνάγνπλ ηελ παξάδνζε . 

 

 Επίινγνο 

     Σε θαηξνύο ραιεπνύο , απνπξνζαλαηνιηζηηθνύο θαη ζπρλά αθόκε θη επηθίλδπλνπο , νη άλζξσπνη 

έρνπλ αλάγθε από ππμίδεο πνπ ζα παξακέλνπλ ζηαζεξνί αξσγνί αλεμάξηεηα από ηηο αληημνόηεηεο . 

Η ρώξα καο ζα δηαζέηεη κηα από ηηο θαιύηεξεο θαη πην αζθαιείο ππμίδεο . Αο ηελ αμηνπνηήζνπκε 

θαη αο κε ζπαηαιήζνπκε ηελ επθαηξία λα βξεζνύκε πάιη ζην ηηκόλη ηεο παγθόζκηαο θνηλόηεηαο . 

Τν έρνπκε άιισζηε , πεηύρεη θαη ζην παξειζόλ .  

Επραξηζηώ γηα ηελ ππνκνλή ζαο . 

 


