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ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
                                                                                                              

 

Η ελληνικότητα κινδσνεύει από εμάς  
 

                                                                                      

    Εδώ θαη αξθεηά ρξόληα, δελ κπνξώ λα πξνζδηνξίζσ πόζα αθξηβώο, ζπκβαίλνπλ αιιαγέο ζηελ 

ηαπηόηεηα ελόο ηόπνπ. Όκσο, ζπλήζσο, νη αιιαγέο απηέο δελ επεξεάδνπλ ζε βάζνο ηελ νπζία ηεο 

ηαπηόηεηαο. Έηζη θαη νη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ηα ηειεπηαία ρξόληα, είηε ελδνγελώο ζηελ Ειιάδα, 

είηε εθείλεο πνπ είλαη απνηέιεζκα εμσηεξηθώλ κεηαβνιώλ, δελ επεξεάδνπλ ηελ νπζία ηεο ειιεληθήο 

ηαπηόηεηαο, όζν θη αλ ηώξα πνπ ηηο βηώλνπκε κπνξεί λα καο θαίλεηαη αιιηώο. Οη αξραίνη Έιιελεο 

θνξνύζαλ ρηηώλεο, νη αγσληζηέο ηνπ ΄21 θνπζηαλέιεο, εκείο, ζήκεξα, θνξάκε παληειόληα 

επξσπατθνύ ηύπνπ, αιιά δελ αιιάδνπκε. Καη δελ αιιάδνπκε, επεηδή δνύκε θάησ από ην ίδην θσο, 

ζην ίδην θιίκα, αλαπλένπκε ηνλ ίδην αέξα, ραηξόκαζηε ηελ ίδηα θύζε, θάλνπκε ηηο ίδηεο ρεηξνλνκίεο. 

Τειηθά, ε ειιεληθόηεηα γελληέηαη θπξίσο από ηνλ ηόπν πνπ δνύκε θαη θαζνξίδεηαη από απηόλ θαη 

από ηε γιώζζα, θαη γη’ απηό αξγά ή γξήγνξα ζα εληαρζνύλ ζε απηή ηελ ειιεληθόηεηα θη όζνη μέλνη 

έξρνληαη λα δήζνπλ ζε απηόλ ηνλ ηόπν.  

 

     Πνιινί, πνπ αγλννύλ εληειώο ηελ θαζνξηζηηθή ζεκαζία όισλ απηώλ, πηζηεύνπλ αληίζεηα όηη ε 

ειιεληθόηεηα βξίζθεηαη ζηελ παξάδνζε πνπ απεηιείηαη από ηηο αιιαγέο. Τνπο δηαθεύγεη όηη θαη ε 

ίδηα ε παξάδνζε θαζνξίδεηαη από ηνλ ηόπν θαη από ην θσο ηνπ. Αιιά, θπξίσο, θάλνπλ ην κεγάιν 

ιάζνο λα ηαπηίδνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο ειιεληθόηεηαο κε ηε κίκεζε ηνπ παξειζόληνο. Κη απηό είλαη 

έλα έγθιεκα, πνπ γελλά ηέξαηα. Η κίκεζε ηνπ παξειζόληνο, ηνπ αξραίνπ, ηνπ βπδαληηλνύ ή όπνηνπ 

άιινπ, είλαη θάηη θαθό θαη επηθίλδπλν πνπ θιείλεη ηε ζθέςε καο, καο ζηεξεί θάζε δπλαηόηεηα λα 

αλαλεώζνπκε θη εκείο ηελ ειιεληθή ηαπηόηεηα θαη λα ηελ παξαδώζνπκε αλαλεσκέλε ζηνπο 

επόκελνπο. Τν παξειζόλ κάο βνεζά όηαλ καζαίλνπκε από απηό, όρη όηαλ ην αληηγξάθνπκε.  

 

     Τν ίδην θαθό γίλεηαη θη όηαλ αληηγξάθνπκε μέλα ζηνηρεία, όπσο έθαλαλ νη Έιιελεο δσγξάθνη ηνπ 

19νπ αηώλα πνπ πήγαλ ζην Μόλαρν. Ζσγξάθηδαλ ειιεληθά ζέκαηα, αιιά ζαλ Γεξκαλνί. Αιιά ην 

γεξκαληθό θσο, ή κάιινλ ε γεξκαληθή θαηαρληά, πνπ έκαζε ηνπο Γεξκαλνύο λα θηηάρλνπλ 

αξηζηνπξγήκαηα, δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ην θσο ηεο Ειιάδαο. Τν ίδην θη νη ζθηέο. Καη, μαθληθά, 

αλάκεζα ζηνπο γεξκαλνζπνπδαγκέλνπο «ιόγηνπο» Έιιελεο δσγξάθνπο, από ην 

πνπζελά, μεπεηάρηεθε έλαο Θεόθηινο, έλαο μππόιπηνο κε κηα ιεξή θνπζηαλέια, πνπ εμέθξαζε ηελ 

αιεζηλή ειιεληθόηεηα όζν θαλέλαο άιινο... Εγώ, δνπιεύνληαο πάλσ ζηε ζθιεξή αληίζεζε ηεο ζθηάο 

θαη ηνπ θσηόο ηνπ ειιεληθνύ, ζπλερίδσ αθξηβώο απηή ηελ παξάδνζε κε λέν ηξόπν. Κη έηζη ζε όινλ 

ηνλ θόζκν άλζξσπνη κνπ ιέλε όηη ληώζνπλ κέζα από ηα έξγα κνπ ηε ζπλέρεηα κε ηνλ αξραίν 

ειιεληθό θόζκν, ρσξίο λα μέξνπλ ην γηαηί...  

 

     Σήκεξα, ηελ ειιεληθόηεηα ηε βιέπσ αθόκα θαη ζηα απζαίξεηα. Σηα ζπίηηα πνπ ρηίδνληαλ κέζα ζε 

έλα βξάδπ όπσο όπσο, κε όπνηα πιηθά ππήξραλ δηαζέζηκα εθείλε ηε ζηηγκή. Αληίζεηα, δελ ηε βιέπσ 

θαζόινπ ζε ηεξαηώδε θηίξηα ζηε Μύθνλν ή ζε άιια λεζηά, πνπ κπνξεί λα θξαηνύλ ην ιεπθό ρξώκα 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΚΥΡΙΤΣΗΣ» 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 

 
Θζματα Γ’ Γενικοφ Λυκείου                                                          Μάρτιος 2019 

 

 

ή ηελ πέηξα, αιιά πνπ νη δηαζηάζεηο, νη αλαινγίεο θαη νη όγθνη ηνπο δελ έρνπλ θακηά ζρέζε κε ηελ 

αιεζηλή αξρηηεθηνληθή εθείλεο ηεο γεο θαη ηελ πξνζβάιινπλ. Τν Αηγαίν, πνπ ηώξα όινη κηινύλ γη’ 

απηό, δελ ην μέξακε, ν Ειύηεο κάο ην ’καζε, αιιά δελ ην θαηαιάβακε.  

 

     Ειιεληθόηεηα δελ είλαη λα πεγαίλεηο θαη λα αληηγξάθεηο ην παξειζόλ ζνπ. Ειιεληθόηεηα είλαη λα 

καζαίλεηο από όια απηά, λα ηα θνπβαιάο κέζα ζνπ θαη λα ηα μέξεηο, αιιά, όπσο ν Οδπζζέαο, λα 

θάλεηο απηό πνπ απηόο εδώ ν ηόπνο ζνύ δεηά. Να παίξλεηο ην ειιεληθό θαη λα ην θάλεηο παγθόζκην. 

Εγώ ηνπιάρηζηνλ απηό πξνζπάζεζα λα θάλσ όια απηά ηα ρξόληα. Καη ην είδα λα γίλεηαη. Η αξρή ηεο 

Οδύζζεηαο είλαη ε ειιεληθόηεηα. Καη γη’ απηό δελ θηλδπλεύεη από όιεο ηηο αιιαγέο. Αλ θηλδπλεύεη ε 

ειιεληθόηεηα, θηλδπλεύεη κόλν από εκάο ηνπο ίδηνπο... 
 
 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  

Α. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε 100-120 ιέμεηο πεξίπνπ. 

                                                                                               Μνλάδεο 25  

Β1. Να βξείηε από έλα ζπλώλπκν γηα θάζε ιέμε πνπ ζαο δίλεηαη: ηαπηίδνπλ, θαηαρληά, μεπεηάρηεθε, 

μππόιπηνο, δηαζέζηκα.                                                            

                                                                                               Μνλάδεο 5  

Β2 α. Πνηα είλαη ηα δνκηθά κέξε ηεο δεύηεξεο παξαγξάθνπ;  

                                                                                               Μνλάδεο 3  

      β. «Τν ίδην θαθό… μέξνπλ ην γηαηί...». Πώο αλαπηύζζεηαη ε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθνο;  

          Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                         

                                                                                               Μνλάδεο 7  

Β3. Πνηα είλαη ε ζπιινγηζηηθή πνξεία ηεο πξώηεο παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ; Πνηνο είλαη ν ηξόπνο 

θαη ηα κέζα πεηζνύο ζηελ ίδηα παξάγξαθν; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

                                                                                               Μνλάδεο 10  

 

Β4. «…ε ίδηα ε παξάδνζε θαζνξίδεηαη από ηνλ ηόπν θαη από ην θσο ηνπ». Σε κηα παξάγξαθν 80-100 

ιέμεηο λα εξκελεύζεηε ηελ άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα.           

                                                                                               Μνλάδεο 10  

 

Γ΄ Παραγωγή λόγοσ: «Τν παξειζόλ κάο βνεζά όηαλ καζαίλνπκε από απηό, όρη όηαλ ην 

αληηγξάθνπκε. Ειιεληθόηεηα δελ είλαη λα αληηγξάθεηο ην παξειζόλ ζνπ. Ειιεληθόηεηα είλαη λα 

καζαίλεηο από όια απηά, λα ηα θνπβαιάο κέζα ζνπ θαη λα ηα μέξεηο, αιιά, όπσο ν Οδπζζέαο, λα 

θάλεηο απηό πνπ απηόο εδώ ν ηόπνο ζνύ δεηά. Να παίξλεηο ην ειιεληθό θαη λα ην θάλεηο παγθόζκην». 

Με βάζε απηό ηνλ ζπιινγηζκό ηνπ ζπγγξαθέα λα γξάςεηε έλα άξζξν, (500-600 ιέμεηο πεξίπνπ) πνπ 

λα αλαθέξεζηε ζηελ ηδηαίηεξε αμία ηεο παξάδνζεο ζήκεξα θαη λα πξνζδηνξίζεηε ηνπο ηξόπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο νη λένη ζα κπνξνύζαλ λα αλαπηύμνπλ κηα πην γόληκε ή νπζηαζηηθή ζρέζε κε ηηο αμίεο 

ηεο παξάδνζεο θαη ηεο ειιεληθόηεηαο».                                                                    

                                                                                               Μνλάδεο  40 
 

 

 

 

Καλή επιτστία! �  
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ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταηομζνους) 

Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των 
απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μθν γράψετε 
πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  
Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα 
βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
Να απαντιςετε στο τετράδιό σας ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για 
πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 
 
Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  .  


