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Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ζωντανές πηγές σύγχρονου πατριωτισµού
§1. Ανάµεσα στις ποικίλες αντιδράσεις που προκαλεί η εξέλιξη της
παγκοσµιοποίησης στη χώρα µας συγκαταλέγεται και ένα είδος πατριωτισµού που
περιορίζεται σε νοσταλγικές αναµνήσεις και µας έχει µεταβάλει σε σκαντζόχοιρους
που υψώνουν τα αγκάθια τους σε οτιδήποτε νοµίζουµε ότι µπορεί να απειλήσει την
εθνική µας ακεραιότητα και ιδιαιτερότητα. Με αυτό το είδος του πατριωτισµού
εύκολα κλείνουµε τα ιδεολογικά µας σύνορα, αρνούµαστε νέα πνευµατικά ή
καλλιτεχνικά προϊόντα, αρνούµαστε νέες ιδέες και νέες µορφές ζωής. Ο
πατριωτισµός αυτός έλκει την καταγωγή από τη Μεγάλη Ιδέα, που διατυπώθηκε στα
µέσα του 19ου αιώνα, εξελίχθηκε σε κυρίαρχη εθνική ιδεολογία επί έναν αιώνα, µας
οδήγησε σε θριάµβους και περιπέτειες και γενικά έπαιξε καίριο ρόλο στη
διαµόρφωση του νεοελληνικού έθνους και κράτους.
§2. Κάποτε, όµως, εξαντλήθηκε και έσβησε, επειδή σε αυτόν τον κόσµο δεν
είµαστε µόνοι µας µε εξ ουρανού εθνικά πεπρωµένα. Υπάρχουν και άλλοι µε µικρές ή
µεγάλες ιδέες. Το ερώτηµα είναι: επειδή µετά τη Μεγάλη Ιδέα βρεθήκαµε χωρίς
εθνική ιδεολογία, που να συνενώνει τις προσπάθειές µας σε µια συλλογική έκφραση
και πράξη, µήπως σπασµωδικά αναζητούµε µια νέα εθνική ιδεολογία, ένα νέο
σύγχρονο πατριωτισµό; Και ποιος µπορεί να είναι αυτός;
§3. Ας σκεφθούµε λογικά και πρακτικά. Η πατρίδα µας είναι αυτή που έχουµε, µε
το έδαφός της και τα σύνορά της. ∆εν ξέρω αν είµαστε οι απευθείας και γνήσιοι
απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Συνήθως σε 2.500 χρόνια όλα αλλάζουν και µόνο
ένα… εθνολογικό DNA µπορεί να λύσει τον γρίφο, όταν ανακαλυφθεί. Μέχρι τότε
ένα είναι βέβαιο: ότι σ’ αυτό το έδαφος που είναι η πατρίδα µας επί 3.000 χρόνια και
πλέον, ζουν άνθρωποι που ουσιαστικά µιλούν την ίδια γλώσσα. Πέρασαν κατακτητές,
ασφαλώς θα έγιναν επιµειξίες, πέρασαν και άλλες γλώσσες, αλλά η ελληνική γλώσσα
έµεινε γαντζωµένη στον βραχώδη αυτό τόπο και στην απόληξή της, τη νέα ελληνική
γλώσσα, είναι ο µόνος βέβαιος και γνήσιος απόγονος της αρχαίας.
§4. Μια πρώτη απαίτηση πατριωτισµού είναι να διαφυλάξουµε αυτή τη γλώσσα
και να την αναπτύξουµε, να εγγυηθούµε τη συνέχειά της. Είναι, άλλωστε, το εθνικό
σηµείο, η εθνική αχίλλειος πτέρνα, που δέχεται τη σφοδρότερη και απειλητικότερη
επίθεση. Και επειδή η γλώσσα δεν είναι µόνο ένα όργανο συνεννόησης (αυτό είναι το
λιγότερο που είναι) αλλά φορέας παιδείας και πολιτισµού, σ’ αυτήν κατ’ ανάγκη θα
στηρίξουµε την εθνική µας ιδιαιτερότητα, για να ζήσουµε εµείς και να προσφέρουµε
στους άλλους. Αρκεί να ακούσει κανείς µια εκποµπή της τηλεόρασής µας για να
πειστεί πόσο εκπληρώνουµε αυτό το πατριωτικό καθήκον.
§5. Ας πάµε λίγο πιο πέρα. Αυτό το έδαφος, που είναι η πατρίδα µας, είχε δάση,
ποτάµια, πηγές, βουνά, κάµπους, θάλασσες, ακρογιαλιές, µε δυο λόγια είχε την
εδαφική του ιδιαιτερότητα. Που δεν είναι µόνο παθητικά εδαφική, αλλά και
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ενεργητικά ιστορική και πολιτισµική. Είχε τον Μαραθώνα, τις Θερµοπύλες, τη
Σαλαµίνα και ήταν η φυσική κατοικία όλων των θεών και των µύθων που έφτασαν ως
εµάς. Είναι αυτό που λέµε τα τελευταία χρόνια φυσικό περιβάλλον, που δεν είναι
µόνο απλά και µόνο φυσικό, υλικό, αλλά και ιδεατό που περιβάλλει τη ζωή µας µε
µια αέναη και ζωντανή σχέση µαζί της. Το τραγικό τέλος του Ελαιώνα, που
ξεκινούσε από την Πάρνηθα και έφτανε ως το Φάληρο και ήταν αρχαιότερος του
Παρθενώνα, και όλη η καταστροφή που προκαλέσαµε τα τελευταία χρόνια καίγοντας,
κτίζοντας αυθαίρετα, µολύνοντας πηγές και ποτάµια και ακτές, δείχνουν πόσο
εκπληρώσαµε και αυτό το πατριωτικό καθήκον, να διατηρήσουµε και να
συντηρήσουµε το φυσικό περιβάλλον. ∆έχεται, ως εθνικό αγαθό, τη σφοδρότερη
επίθεση και δεν υπάρχει κανείς να το υπερασπισθεί από µια πραγµατική επιδροµή
βαρβάρων.
§6. Το έδαφος αυτό, όπου ζούµε και είναι η πατρίδα µας, έχει κράτος και
θεσµούς. Το κράτος µας θα πρέπει να σταθεί µε εθνική αυτοπεποίθηση και
αξιοπρέπεια δίπλα σε άλλα κράτη. Πολλή συζήτηση γίνεται τα τελευταία χρόνια αν
το κράτος θα πρέπει να είναι µικρό ή µεγάλο. Κανείς δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτό.
Εκείνο που ενδιαφέρει όλους, την πολιτική ηγεσία αλλά και άλλες ηγετικές οµάδες,
είναι οι θεσµοί της ∆ηµοκρατίας, µε πανάρχαια επίσης καταγωγή, που αποτελούν µια
από τις ουσιαστικότερες για τη συλλογική ζωή µας κατακτήσεις. Το αισθανόµαστε
περισσότερο όταν µας λείπουν. Όταν δεν µας λείπουν, συναγωνιζόµαστε µεταξύ µας,
πολίτες και ηγεσίες, ποιος θα τους παραβιάσει ή θα τους θέσει στην υπηρεσία της
καθηµερινής µεγάλης ή µικρής αρπαχτής.
§7. Ανέφερα αυτές τις περιπτώσεις για να δείξω από πού µπορεί να πηγάσει ο
σύγχρονος πατριωτισµός µας και η ζωντανή αγάπη για την πατρίδα µας. Υπάρχουν
και πολλές άλλες.

∆ιασκευή από κείµενο του Αντώνη Καρκαγιάννη

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Α. Να γράψετε την περίληψη του κειµένου (130 λέξεις).

25 µονάδες
Β1. Να καταγράψετε τα σηµεία που διαφοροποιούν τον πατριωτισµό από τον

εθνικισµό σε µια παράγραφο που θα αναπτύξετε µε τη µέθοδο της αντίθεσης. Η
παράγραφος να διαθέτει πλήρη δοµή (θεµατική περίοδο, λεπτοµέρειες σχόλια
και πρόταση κατακλείδα)

10 µονάδες
Β2. Ποια µέσα πειθούς χρησιµοποιεί ο συγγραφέας στην παράγραφο §3 του

κειµένου;
5 µονάδες

Β3. Από το β’ συνθετικό των λέξεων που ακολουθούν να σχηµατίσετε δύο
οµόρριζες λέξεις (απλές ή σύνθετες): επιµειξίες, απόληξη, αυθαίρετα,
υπερασπιστεί

4 µονάδες
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Β4. Να αλλάξετε την ποιητική γλώσσα σε αναφορική στις φράσεις:
α) «…ένα είδος πατριωτισµού που περιορίζεται σε νοσταλγικές αναµνήσεις

και µας έχει µεταβάλει σε σκαντζόχοιρους που υψώνουν τα αγκάθια
τους σε οτιδήποτε νοµίζουµε ότι µπορεί να απειλήσει την εθνική µας
ακεραιότητα και ιδιαιτερότητα.».

β) «Είναι, άλλωστε, (η γλώσσα) το εθνικό σηµείο, η εθνική αχίλλειος
πτέρνα, που δέχεται τη σφοδρότερη και απειλητικότερη επίθεση.»

6 µονάδες
Γ. Με δεδοµένο πως θεωρείτε την ανάπτυξη εθνικιστικών συναισθηµάτων άσκοπη

και δυσλειτουργική προοπτική για τον σύγχρονο νέο, να γράψετε ένα άρθρο
(500 – 600 λέξεων) στο οποίο, αφού προσδιορίσετε την αξία που έχει ο
πατριωτισµός για ένα λαό να  εξηγήσετε πώς η φροντίδα  για τη γλώσσα, το
φυσικό περιβάλλον, τους θεσµούς αποτελεί τη σύγχρονη ένδειξη φιλοπατρίας
και να αναφέρετε και άλλα στοιχεία που "προωθούν τη φιλοπατρία σήµερα".

50 µονάδες


