
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 

Το αγωνιςτικό πνεφμα, που ςτάκθκε παράγοντασ αποφαςιςτικόσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ 
ελλθνικισ ιςτορίασ, κατακτοφςε το πνευματικό και κρθςκευτικό βάκοσ που το καταξίωνε και το 
φψωνε ςε ςφαίρεσ πολφ υψθλότερεσ από τθν απλι παιδεία, απ' όπου ίςωσ ξεκίνθςε. Η φυςικι 
διάκεςθ του ανκρϊπου να δοκιμάςει τισ δυνάμεισ του και να ξεπεράςει το διπλανό του, 
ςτάκθκε βζβαια το αρχικό κίνθτρο για τθν αγωνιςτικι διάκεςθ των Ελλινων. Πμωσ το ίδιο 
κίνθτρο υπιρχε και ςε άλλουσ λαοφσ που δεν ζφταςαν ποτζ ςτθν ιδζα του ακλθτιςμοφ, όπωσ 
τθν εννοοφςαν οι αρχαίοι Ζλλθνεσ και όπωσ τθν οραματίςτθκε ο βαρόνοσ P. de Coubertin1. 

Ροια είναι θ αιτία δεν είναι ίςωσ εφκολο να αναπτφξουμε ςε λίγεσ γραμμζσ. Δεν είναι 
όμωσ δφςκολο να κατανοιςουμε ότι θ ακλθτικι ιδζα, όπωσ προβάλλει ςτουσ ελλθνικοφσ 
αγϊνεσ, ιδιαίτερα τουσ ολυμπιακοφσ, προχποκζτει τθν καταξίωςθ του ανκρϊπου, τθν πίςτθ 
ςτθν ελευκερία του και ςτθν αξία του, τθ ςυνείδθςθ τθσ ευκφνθσ του ςτον κόςμο, τζλοσ, ςτθν 
παραδοχι τθσ ιςότιμθσ και δθμοκρατικισ ςυμμετοχισ του ςτα κοινά. Η καλλιζργεια του 
ακλθτικοφ πνεφματοσ ςτθν αρχαία Ελλάδα εδράηεται ςτισ ίδιεσ εκείνεσ πνευματικζσ βάςεισ, 
όπου εδράηονται και οι λοιπζσ πολιτιςτικζσ αξίεσ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ. Και πρϊτθ ανάμεςα 
ς' αυτζσ ςτζκεται θ απελευκζρωςθ του ανκρϊπου από τθ δεςποτεία κάκε μορφισ. Η 
κρθςκευτικι πίςτθ των Ελλινων δεν τουσ ςτερεί τθν ανκρϊπινθ ελευκερία και ςα ςυνζπεια δεν 
τουσ απαλλάςςει από τθν ανκρϊπινθ ευκφνθ….  

Για να κατορκϊςει ο άνκρωποσ να ηιςει με μια τζτοια υπεφκυνθ ελευκερία, ζχει ανάγκθ 
να πιςτεφει ςτον εαυτό του, αυτό κα πει ςτο κορμί του και ςτο πνεφμα του, με μια λζξθ ςτθν 
υπζρτατθ αξία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ. Η ορατι εικόνα τθσ κεότθτασ είναι ο ίδιοσ ο άνκρωποσ, 
αφοφ και οι κεοί των Ελλινων ζχουν όλα και μόνα τα χαρακτθριςτικά του ανκρϊπου ςτθν 
ιδεατι μορφι τουσ. Η ςωματικι τελειότθτα, «το καλόν» αποτελεί για τον Ζλλθνα ομοίωςθ προσ 
το κεό, θ ςωματικι αλκι είναι θ ζκφραςθ αυτισ τθσ κεϊκισ ομοίωςθσ, το ίδιο κακϊσ και θ άλλθ 
αρετι, αυτι που εμείσ ονομάηουμε ψυχικι, που όμωσ για τον Ζλλθνα δεν είχε αποχωριςτεί από 
τθν ςυνολικι του φπαρξθ. Το περιλάλθτο ιδανικό του «καλοφ καγακοφ» είναι ζνα ιδανικό που 
δεν μεταφράηεται και δεν κατανοείται ζξω από τθν αρχαία Ελλάδα. Αυτζσ οι κεμελιακζσ αρχζσ 
των Ελλινων προβάλλουν και πραγματϊνονται ςε μια ιδεατι μορφι ςτισ μεγάλεσ δθμόςιεσ 
εκδθλϊςεισ τουσ.  

Ανάμεςα ς' αυτζσ εντελϊσ ιδιαίτερθ κζςθ κατζχουν οι Ολυμπιακοί αγϊνεσ, που 
αποτελοφν τθν υπζρτατθ ζκφραςθ του ακλθτικοφ πνεφματοσ ςε μια ςυνάκροιςθ των Ελλινων, 
που ςιμαινε για κείνουσ μια οικουμενικι ςυνάκροιςθ των ελεφκερων ανκρϊπων. Από τθν 
Αφρικι ωσ τθ Μακεδονία και από τθ Σικελία ωσ τθ Μ. Αςία, οι Ζλλθνεσ ςυγκεντρϊνονται κάκε 
τζςςερα χρόνια ςτθν Άλτθ, να κυςιάςουν ςτουσ κοινοφσ βωμοφσ, να γνωρίςουν τουσ λαμπροφσ 
θγζτεσ τουσ, να δουν και ν' ακοφςουν τουσ ςοφοφσ των και πάνω απ' όλα να ηιςουν το 
ςυναρπαςτικό ςυναγωνιςμό των ακλθτϊν. Ξεχνϊντασ τισ βιοτικζσ ζγνοιεσ, τισ ανκρϊπινεσ 
αδυναμίεσ, τισ ςυχνά κανάςιμεσ διαφορζσ τουσ, ςε μια κατάςταςθ κείασ ευδαιμονίασ αφοφ ο 
άνκρωποσ ξανάβριςκε μζςα ςτον παραδείςιο χϊρο τθσ Ολυμπίασ τθν ιδανικι του ανκρωπιά: 
ειρινθ βαςίλευε ςτον κόςμο, όλοι ιταν ελεφκεροι και ίςοι, οι δυνατοί και πλοφςιοι άρχοντεσ 
τθσ Σικελίασ δεν είχαν τίποτε περιςςότερο από τον απλό πολίτθ τθσ Ακινασ, ο κεόσ τουσ 
προςτάτευε όλουσ….. Και οι ακλθτζσ προςζρχονταν γυμνοί να αγωνιςτοφν για τθ νίκθ και για το 

                                                           
1 Πιερ ντε Κουμπερτζν (Pièrre de Coubertin, 1863 – 1937): Γάλλοσ παιδαγωγόσ και ςυγγραφζασ, 
εμπνευςτήσ τησ αναβίωςησ των Ολυμπιακών αγώνων.  

 



δοξαςμζνο ςτεφάνι τθσ ελιάσ. Πμωσ και κάτι ακόμα προςδοκοφςαν πιο πολφ: τθ φιμθ, τθν τιμι 
των Ρανελλινων, που ιταν το πιο αμάραντο ςτεφάνι*….+  

Αυτό το πνεφμα τθσ πίςτθσ ςτον άνκρωπο, ςτθ ςωματικι του αλκι και ςτθν θκικι του 
καταξίωςθ, τθσ δθμοκρατικισ ιςότθτασ και τθσ πανανκρϊπινθσ ςυναδζλφωςθσ, τθσ παγκόςμιασ 
ειρινθσ και αγάπθσ, που γεννικθκε ςτθν Ελλάδα και εκφράςτθκε καίρια με τουσ Ολυμπιακοφσ 
αγϊνεσ κζλθςε να ξαναηωντανζψει ο P. de Coubertin. Ίςωσ πολλοί το νομίςουν χιμαιρικό ζνα 
τζτοιο όραμα· όμωσ όςοι ζχουν χαρεί τθν παγκόςμια πια ςυναδζλφωςθ των ακλθτϊν που 
κυριαρχεί ςτουσ ςφγχρονουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ, που για λίγο ζςτω χρονικό διάςτθμα 
καταργοφνται όλα τα ςφνορα που χωρίηουν τουσ λαοφσ, που θ γλϊςςα, θ φυλι και θ κρθςκεία 
δεν υψϊνουν τουσ φραγμοφσ τουσ ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ, που θ κοινωνικι κζςθ, ο υλικόσ 
πλοφτοσ και θ κρατικι δφναμθ δεν λογαριάηονται, που ο άνκρωποσ γυμνόσ από κακετί άλλο 
αγωνίηεται με τουσ ςυνανκρϊπουσ του ειρθνικά και τίμια για να κερδίςει τθν τιμι και μόνο τθσ 
νίκθσ, όςοι ζχουν ηιςει αυτό το γεγονόσ ελπίηουν και πιςτεφουν πωσ το ολυμπιακό πνεφμα 
μπορεί να φωτίςει τον κόςμο ολόκλθρο όχι μονάχα για λίγεσ μζρεσ, αλλά παντοτινά.  

                                                                                                                              Μανόλησ Ανδρόνικοσ  

ΑΚΗΕΙ 

Α. Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τθν περίλθψθ του κειμζνου ςε 100 – 120 λζξεισ.  

Μονάδεσ 25 

 Β.1. «Η αθλητική ιδζα, όπωσ προβάλλει ςτουσ αθλητικοφσ αγώνεσ, ιδιαίτερα ςτουσ 

ολυμπιακοφσ, προχποθζτει την καταξίωςη του ανθρώπου, την πίςτη ςτην ελευθερία του και 

ςτην αξία του, τη ςυνείδηςη τησ ευθφνησ του ςτον κόςμο, τζλοσ ςτην παραδοχή τησ ιςότιμησ και 

δημοκρατικήσ ςυμμετοχήσ ςτα κοινά» : Να ςχολιάςετε τθν παραπάνω φράςθ ςε μία 

παράγραφο 120 λζξεων.                                                                                                 Μονάδεσ 10 

 Β.2. Με ποια ςυλλογιςτικι πορεία οργανϊνει ο ςυγγραφζασ τθν τελευταία παράγραφο του 

κειμζνου του; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.                                                     Μονάδεσ 5 

 Β.3.  α) «Η καλλιζργεια…… αρχαία Ελλάδα»: Να βρείτε τα δομικά ςτοιχεία τθσ δεφτερθσ 

παραγράφου του κειμζνου.                                                                                             Μονάδεσ 3 

  β) Ποιον τρόπο ανάπτυξθσ εντοπίηετε ςτθ δεφτερθ παράγραφο του κειμζνου;  Να 

αιτιολογιςετε  τθν απάντθςι ςασ.                                                                                 Μονάδεσ 5 

 Β.4. Να γράψετε δφο παραδείγματα μζςα από το κείμενο ςτα οποία θ γλϊςςα λειτουργεί 

μεταφορικά.                                                                                                                       Μονάδεσ 2  

Β.5.  α) αποφαςιςτικόσ, εδράηεται, ιδεατι, προςζρχονταν, αλκι: Να γράψετε από ζνα 

ςυνϊνυμο για κακεμία από τισ παραπάνω λζξεισ του κειμζνου.                                    Μονάδεσ 5  

     β) υψθλότερεσ, ελευκερία, κατανοείται, οικουμενικι, χωρίηουν: Να γράψετε από ζνα 

αντϊνυμο για κακεμία από τισ παραπάνω λζξεισ του κειμζνου.                              Μονάδεσ 5 

 



 Γ. ΕΚΘΕΗ  

Σε ακλθτικό ςωματείο τθσ περιοχισ ςασ γίνεται μια εκδιλωςθ για το καλωςόριςμα παιδιϊν που 

ζχουν εγγραφεί πρόςφατα. Στον προςχεδιαςμζνο προφορικό ςασ λόγο (500-600 λζξεων) 

απευκυνκείτε ςε γονείσ και παιδιά, αναφερόμενοι: α) ςτθν αξία του ακλθτιςμοφ ςτθ ηωι των 

παιδιϊν και β) ςτθ ςθμαςία των ομαδικϊν –ιδιαίτερα- ακλθμάτων για τθν ενίςχυςθ των 

δθμοκρατικϊν κεςμϊν. 

 Μονάδεσ 40 

Επιμζλεια: Κωτίτςα Κατερίνα – Μωυςιάδου Ιωάννα – Ποργιαλίδου Νατάςα  

 


