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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

 
Ο νέος πατριωτισμός 

 
Το κείμενο που ακολουθεί είναι απόσπασμα από την ομιλία της κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής 

στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Αγγέλας Καστρινάκη προς τους έως χθες φοιτητές της, στην τελετή 

αποφοίτησής τους. Θέμα της: η Ελληνική Επανάσταση, η ελευθερία, η δημοκρατία - αλλά και ένας 

νέος πατριωτισμός. Δημοσιεύτηκε στις 17/3/2021, στον ιστοχώρο του περιοδικού The Books’ Journal.  

 
Οι ιδέες πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε το ελληνικό κράτος και που αποτυπώνονται 

ήδη στα πρώτα Συντάγματα της Επανάστασης είναι ακόμα σήμερα πάρα πολύ επίκαιρες και 

θα συνεχίσουν να είναι για πάντα. Ισότητα απέναντι στον νόμο, υπέρβαση του τοπικισμού, 

όχι στις πελατειακές σχέσεις, το να μην διορίζει ο κάθε ισχυρός τους δικούς του, 

αξιοκρατία. Πολιτική ελευθερία, εκλογές, ελεύθερη επιλογή των κυβερνώντων, ελευθερία 

του λόγου, ελευθεροτυπία. Ακόμα και ένα είδος ανεξιθρησκίας καθιέρωναν τα ευλογημένα 

πρώτα επαναστατικά Συντάγματα. Σπουδαία πράγματα, απολύτως επίκαιρα, που πρέπει 

διαρκώς να τα επιβεβαιώνουμε, να τα ξανακατακτάμε κάθε μέρα στην πράξη (φυσικά όχι 

στα λόγια, όχι μόνο στα λόγια). 

Σήμερα είναι αναγκαίος ένας νέος πατριωτισμός. 200 χρόνια μετά την Επανάσταση 

έχουμε πολλά να σκεφτούμε και πολλά να πράξουμε. Ο νέος πατριωτισμός είναι 

οπωσδήποτε αγάπη για την πατρίδα. Γιατί εδώ γεννηθήκαμε και οι άνθρωποί της είναι λίγο 

σαν συγγενείς μας. Η αγάπη αυτή όμως πρέπει να συμπεριλαμβάνει και όσους ή όσες από 

ανάγκη ή επιλογή ζουν ανάμεσά μας χωρίς να έχουν την ίδια καταγωγή με μας, αλλά 

σεβόμενοι τους νόμους της χώρας. Επίσης, η αγάπη προς την πατρίδα πρέπει να 

ακολουθείται από πολλή σύνεση, από γνώση των ορίων, από ορθολογική αντίληψη των 

δικαιωμάτων που έχουν και τα άλλα κράτη, από ευφυΐα στη διπλωματία. Οι ευφυείς 

διπλωματικοί χειρισμοί είναι επίσης ένας εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας που έδωσε 

αίσιο πέρας στον αγώνα της ανεξαρτησίας. 

Συγγενείς μας, λίγο πιο μακρινοί, είναι και οι ευρωπαϊκοί λαοί. Έχουμε φιλοξενηθεί 

στα σπίτια τους, έχουμε φάει από το φαγητό τους, πολλοί αποκτούμε δουλειά στους 

τόπους τους, με την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών στον ευρωπαϊκό χώρο. Οφείλουμε να 

μη θυμόμαστε μόνο τι δώσαμε στην Ευρώπη, αλλά και τι πήραμε – τι πήραμε και τι 

https://booksjournal.gr/gnomes/3158-o-neos-patriotismos


συνεχίζουμε να παίρνουμε. Τα τεράστια δάνεια που έσωσαν τον Αγώνα τότε ξαναέσωσαν 

την πατρίδα και πρόσφατα. Ο νέος πατριωτισμός αφορά λοιπόν και το κοινό μας σπίτι, την 

Ευρώπη. 

Ο νέος πατριωτισμός δεν έχει βέβαια έχθρα προς κανέναν. Προς καμία φυλή και 

κανένα χρώμα δέρματος, καμία θρησκεία και κανέναν πολιτισμό. Θα είμαστε πάντα 

αντίθετοι προς πράξεις και θεωρίες που μειώνουν τον άνθρωπο, που καταστρέφουν το 

ανθρώπινο ον και τον πολιτισμό του, προς κάθε πράξη φανατισμού και βίας. Ταυτόχρονα 

όμως θυμόμαστε την ανεξιθρησκία που κήρυξαν οι Έλληνες, ενώ βρίσκονταν μάλιστα σε 

πόλεμο με αλλόθρησκους. Οφείλουμε να απαλλαγούμε από κάθε προκατάληψη – όπως 

λέει άλλωστε ο όρκος στον οποίο σε λίγο θα ορκιστείτε. 

 

Α3. Η ομιλήτρια αναφέρεται στα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να  διακρίνουν τον 

πατριωτισμό στη σύγχρονη εποχή. Ποια δύο από αυτά τα στοιχεία θεωρείς ότι είναι τα 

σημαντικότερα και γιατί; Με ποιους τρόπους μπορούν να αναπτυχθούν τα χαρακτηριστικά 

που επέλεξες, μέσα από την εκπαίδευση; 

Να αναπτύξεις τις απόψεις σου σε άρθρο (200-250 λέξεων) που θα δημοσιευτεί στο 

ιστολόγιο του σχολείου. 
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

Λάμπρος Πορφύρας (1879-1932) 

Είδα 

Το ποίημα είναι από τον συγκεντρωτικό τόμο «Ποιήματα 1894-1932», εκδόσεις Ίδρυμα Κώστα και 

Ελένη Ουράνη, 1993.  

 

Eίδα μια χώρα ξωτικιά στ' ανήσυχο όνειρό μου: 

πόσ' όμορφη δε θα το πει ποτέ καμιά ψυχή. 

Tο νου μου πήρε κι άφησα το φτωχικό χωριό μου 

κι έκανα τάμα μόνο εκεί ν' αράξω· μόνο εκεί. 

 

Tρελλό παιδί ξεκίνησα δεμένο με τα μάγια 

του ονείρου μου, κι εγνώρισα τις χώρες του γιαλού, 

είδα τις χώρες π' άστραφταν σε κάμπους και σε πλάγια, 

μα η χώρα μου, όλο πήγαινα- κι ήτανε πάντ' αλλού. 



 

Διαβάτες μ' ανταμώσανε καλοί και μου 'παν: Mείνε 

είν' όμορφη κι η χώρα μας· καιρός ν' αράξεις πια. 

είν' όμορφη κι η χώρα σας, διαβάτες, μα δεν είναι 

εκείνη που ονειρεύτηκα και με τραβάει μακριά. 

 

Έτσ' είναι. Σύρτε, κι άστε με να σιγοταξιδεύω 

και να περνάω μονάχος μου και κάμπους και βουνά, 

ίσως τη βρω· μ' αν δεν τη βρω τη χώρα που γυρεύω 

μη μου ζητάτε, αδέρφια μου, ν' αράξω πουθενά... 

 

 

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα παραγωγής λόγου. Να καταγράψεις τις 

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων. 

 

1. Ποιος είναι, κατά τη γνώμη σου, ο στόχος του ταξιδιού που κάνει στο κείμενο το ποιητικό 

υποκείμενο; Εσύ, σε ένα ανάλογο ταξίδι, ποια χώρα θα θεωρούσες ιδανική, για να 

παραμείνεις;  

ή 

2. Να υποθέσεις ότι το ποιητικό υποκείμενο επιτέλους φτάνει στην ιδανική χώρα που 

αναζητά. Σε μια επιστολή σε έναν παιδικό του φίλο παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά αυτής 

της χώρας και τα συναισθήματα που του δημιουργήθηκαν όταν έφτασε. Γράψε το κείμενο 

της επιστολής του, όπως φαντάζεσαι ότι θα είναι.  
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