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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

 

Ένα αφήγημα για την τρίτη εκατονταετία 

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί ελαφρώς διασκευασμένο άρθρο του Στάθη Καλύβα (καθηγητή Πολιτικής 

Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης), το οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Καθημερινή» στις 

21 Φεβρουαρίου 2021. 

 

Τα κράτη λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο όπως και οι άνθρωποι. Για να προχωρήσουν και 

να βελτιωθούν, θέτουν στόχους που εμπνέουν και κινητοποιούν. Οι στόχοι αυτοί συνδέονται με 

το εθνικό τους αφήγημα1. Στην ιστορική πορεία της σύγχρονης Ελλάδας, μπορεί κάποιος να δια-

κρίνει δύο μεγάλα αφηγήματα και δύο αντίστοιχους μεγάλους στόχους.  

Το πρώτο αφήγημα κυριαρχεί στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Είναι η «Μεγάλη Ι δέα» και 

περιγράφει μια μεγάλη σε μέγεθος Ελλάδα, που φθάνει μέχρι και να υποκαταστήσει την Οθω-

μανική Αυτοκρατορία. Ο στόχος ήταν, επομένως, η εδαφική επέκταση του ελληνικού κράτους και 

αναπόφευκτο μέσο της υπήρξε ο πόλεμος. Ο στόχος αυτός ενέπνευσε και κινητοποίησε την κοι-

νωνία, που τον υπηρέτησε με τεράστιες θυσίες. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι οι νέοι άνδρες 

πολεμούσαν σχεδόν αδιάκοπα για μια ολόκληρη δεκαετία (1912-1922).  

Η «Μεγάλη Ιδέα» πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό, αλλά έληξε με τη μικρασιατική 

καταστροφή το 1922. Το ελληνικό κράτος έπρεπε να αποκαταστήσει έναν πολυάριθμο προσφυ-

γικό πληθυσμό και παράλληλα να ενσωματώσει τα εδάφη που είχε κερδίσει με προηγούμενους 

πολέμους. Τότε περίπου διατυπώθηκε το επόμενο αφήγημα: η Ελλάδα είχε πλέον ολοκληρώσει 

την εθνική της αποκατάσταση και επεδίωκε να πετύχει νέες προόδους στο πεδίο της ειρηνικής 

συνεργασίας της με τους άλλους λαούς. Με άλλα λόγια, τη θέση της εδαφικής επέκτασης με 

στρατιωτικά μέσα έπαιρνε η ειρηνική κατάκτηση του πλούτου.  

Πράγματι, το αφήγημα της «Ανάπτυξης» κινητοποίησε την κοινωνία τόσο καθοριστικά όσο 

και η «Μεγάλη Ιδέα». Οι θυσίες που πραγματοποιήθηκαν ήταν διαφορετικού τύπου, ωστόσο 

υπήρξαν εξίσου σημαντικές. Μέσα σε μια εικοσαετία η χώρα μεταμορφώθηκε και γεννήθηκε η 

Ελλάδα στην οποία ζούμε σήμερα. Στην πορεία, το αφήγημα της «Ανάπτυξης» συμπεριέλαβε και 

τη συμμετοχή της χώρας στο μεγάλο πολιτικό πείραμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Η «Ανάπτυ-

 

1 εθνικό αφήγημα: όραμα / πολιτική που μπορεί να εμπνεύσει όλο το έθνος. 



ξη» έγινε έτσι «Εκσυγχρονισμός», αλλά ο βασικός στόχος παρέμεινε σταθερός: η κατάκτηση με-

γαλύτερου πλούτου.  

Καθώς η Ελλάδα εισέρχεται στην τρίτη εκατονταετία του βίου της, έχει έρθει η ώρα να συ-

ζητήσουμε για το νέο μας αφήγημα και τους στόχους που θα προκύψουν μέσα από αυτό. Προ-

φανώς, δεν θα εγκαταλειφθεί η ιδέα της εξασφάλισης του πλούτου. Όμως, το αφήγημα της Ανά-

πτυξης ξεπερνιέται σταδιακά καθώς γίνεται ολοένα και πιο σαφές πως οι υλικοί πόροι μπορούν 

να εξαντληθούν, πως η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευσή τους θέτει σε κίνδυνο το μέλλον του πλανήτη 

και πως η αύξηση της κατανάλωσης αφήνει τους ανθρώπους ανικανοποίητους και δυστυχείς. 

Αυτά είναι τα δεδομένα της εποχής μας κι εκεί θα πρέπει να αναζητήσουμε το νέο μας εθνικό 

αφήγημα. Και όπως έγινε στο παρελθόν, το αφήγημα που θα πετύχει να εμπνεύσει και να συγκι-

νήσει, θα σκιαγραφεί με πειστικό τρόπο ένα καινούργιο και ελκυστικό μέλλον. 

 

Α3. Να υποθέσεις ότι, με αφορμή την εθνική γιορτή της 25ης Μαρτίου, το σχολείο σου 

διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση», στην οποία 

συμμετέχεις και εσύ εκφωνώντας μια ομιλία (200-250 λέξεις). Με δεδομένο ότι η Ελλάδα 

σταδιακά μπαίνει στην τρίτη εκατονταετία της ζωής της από τη στιγμή που έγινε ανεξάρτητο 

κράτος (1830), να περιγράψεις ποια προβλήματα αντιμετωπίζει στη σύγχρονη εποχή , αλλά και 

ποιο θα μπορούσε να είναι από εδώ και πέρα «το εθνικό της αφήγημα», δηλαδή το όραμα που 

θα μπορούσε να εμπνεύσει όλους τους πολίτες της και να την οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον.  

Μονάδες 25 

 

Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

Άρνηση 

Το παρακάτω ποίημα του Γιώργου Σεφέρη (1900-1971) δημοσιεύτηκε το 1931 στην πρώτη συλλογή του 

ποιητή, η οποία έχει τον τίτλο «Στροφή». 

 

Στο περιγιάλι το κρυφό 

κι άσπρο σαν περιστέρι 

διψάσαμε το μεσημέρι· 

μα το νερό γλυφό. 

 

Πάνω στην άμμο την ξανθή 

γράψαμε τ’ όνομά της· 



ωραία που φύσηξεν ο μπάτης2 

και σβήστηκε η γραφή. 

 

Με τι καρδιά, με τι πνοή, 

τι πόθους και τι πάθος 

πήραμε τη ζωή μας· λάθος! 

κι αλλάξαμε ζωή. 

 

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα. Να καταγράψεις την απάντησή σου σε ένα 

κείμενο 100-150 λέξεων. 

 

1. Για ποιους λόγους κατά τη γνώμη σου το ποιητικό υποκείμενο αποφασίζει στο τέλος 

του ποιήματος να αλλάξει ζωή; Σε ποια περίπτωση ή σε ποιες περιπτώσεις θα έπαιρνες 

και εσύ μια τέτοια απόφαση «αλλαγής ζωής»; 

ή 

2.  Ποιες σκέψεις πιστεύεις ότι θα κατέγραφε ο Γιώργος Σεφέρης στο ημερολόγιό του μετά 

την επίσκεψή του «στο περιγιάλι το κρυφό»; Να τις καταγράψεις σε ένα δικό σου 

κείμενο σαν να ήσουν εκείνος, λαμβάνοντας υπόψη όλο το περιεχόμενο του ποιήματος. 

Μονάδες 25 

 

2 μπάτης: ελαφρός και δροσερός θαλασσινός αέρας. 


