
1 
 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Η μορφωτική αξία του αρχαίου κόσμου 

(…) Κανένας λαός δεν έζησε και δεν πάλεψε πιο δυνατά για το μυθικό 

άνθρωπο, όσο ο αρχαίος ελληνικός. Όταν λέω μυθικός άνθρωπος, δεν 

εννοώ τις μορφές της αρχαίας μυθολογίας μόνο, όσο κι αν αυτές 

περισσότερο από κάθε άλλη ενσάρκωσαν τα ελληνικά ιδανικά. Εννοώ 

κάθε μορφή που μια ψυχή δυνατή τη ζει και τη ζωντανεύει, για να κλείσει 

μέσα της τις πιο βαθιές της λαχτάρες και πίστεις. 

Περισσότερο από κάθε άλλο λαό, ο αρχαίος ελληνικός εξαίρει τον 

άνθρωπο, τον πιστεύει δυνατό όχι να απαρνηθεί τον εαυτό του, αλλά να 

τον ξεπεράσει. Κι από την εξαίσια αυτήν πίστη κινημένος, πλάθει πλήθος 

μυθικές μορφές με το λόγο και με τη σμίλη και με το πινέλο, μορφές που 

παλεύουν για την τελείωση, μορφές πλαστικές, ζωντανές, αναστημένες 

πάνω στο μάρμαρο, στο απλό αγγειογράφημα, στο στίχο μέσα, στο 

ιστορικό έργο, στο φιλοσοφικό διάλογο. Μέσα στους λαούς, είπαν, ο 

Έλληνας στάθηκε ανθρωποπλάστης. Κι είναι μια πολύ πικρή αλήθεια: 

λαός που πάει να χάσει το μύθο του, πάει να χάσει και την ύπαρξή του. 

Ο νέος άνθρωπος που μπαίνει στη ζωή, αγνός και αδιάφθορος καθώς είναι, 

δεν μπορεί παρά να κλείνει στην ψυχή του το μύθο ενός ανθρώπου 

καλύτερου. Όμως, είναι φυσικό να μην έχει και τόση αντοχή, όση 

χρειάζεται, για να κρατήσει το μύθο αυτόν αλώβητο μπροστά στη 

σκληρότητα της ζωής. Το πιο μεγάλο στήριγμα, τέτοιες ώρες, θα του 

σταθεί η πίστη του αρχαίου Έλληνα στον άνθρωπο. Εδώ βρίσκεται η 

δικαίωση της κλασικής παιδείας. Η κλασική παιδεία δε ζητάει να ασκήσει 

μια ειδική ικανότητα του ανθρώπου, όπως τα μαθηματικά ασκούν το 

λογικό. Ο κύριος σκοπός της τουλάχιστον δεν είναι μια τέτοια εξάσκηση. 

Εκείνο που θέλει είναι να φέρει το νέο σε επαφή με ένα πλήθος ψυχές 

δυνατές και μεγάλες, και έτσι να του δώσει τη χαρά και την πίστη στον 

άνθρωπο, κι ακόμα να κρατήσει ζωντανό μπροστά του το όραμα ενός 
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μυθικού ανθρώπου, αν είναι η ζωή του νέου αυτού να έχει κάποιο σκοπό 

και να μην παραδέρνει ακυβέρνητη, χωρίς να ξέρει για πού τραβάει. 

Αν η κλασική παιδεία κατορθώσει να δυναμώσει μέσα μας την πίστη και 

την αγάπη του ανθρώπου, αν βοηθήσει να πλαστούν άνθρωποι που να 

μπορούν να πουν γι’ αυτούς, όταν πεθάνουν, ότι σ’ όλη τους τη ζωή 

περπάτησαν με δύναμη και πίστη πάνω στο δρόμο που τον φωτίζει το 

άστρο ενός μύθου, ότι ως την ώρα του θανάτου τους πάλεψαν να 

επαληθεύσουν το μυθικό τους άνθρωπο, αν η κλασική παιδεία βοηθήσει 

και πλαστούν τέτοιες ψυχές, δεν έχουμε τίποτε άλλο να της ζητήσουμε. 

Ι. Θ. Κακριδής 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ  

1. Να απαντήσετε στην ερώτηση που ακολουθεί, βασιζόμενοι στο 

κείμενο που σας δόθηκε. 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του «μυθικού ανθρώπου», όπως αυτός 

παρουσιάζεται στο παραπάνω κείμενο; 

 

2. Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω περιόδους λόγου (α,β,γ) ισχύει 

με βάση το κείμενο (κυκλώστε τη σωστή απάντηση).  

Ι.  Η εικόνα που έχει ο αρχαίος Έλληνας για τον άνθρωπο είναι 

αποτυπωμένη: 

α. Στα γράμματα και στα έργα των εικαστικών τεχνών. 

β. Στα έργα της ποίησης, της ιστορίας και της φιλοσοφίας. 

γ. Στους αρχαίους ελληνικούς μύθους. 

 

ΙΙ. Ο κύριος σκοπός της κλασικής παιδείας είναι: 

α. Να καλλιεργήσει τη λογική σκέψη του ανθρώπου. 

β. Να καλλιεργήσει την αισθητική αντίληψη του ανθρώπου. 

γ. Να εμφυσήσει πίστη σε ανώτερες αξίες, σκοπούς και ιδανικά. 
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3. Να γράψετε από μία συνώνυμη για καθεμία από τις παρακάτω 

λέξεις του κειμένου. 

 πάλεψε  

 εξαίρει  

 αντοχή 

 στήριγμα 

 κλασική 

 

4. Να γράψετε από μία αντώνυμη για καθεμία από τις παρακάτω 

λέξεις του κειμένου.   

 εξαίσια 

 ύπαρξη 

 ικανότητα 

 δυναμώσει 

 επαληθεύσουν 

 

5. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει ένας νέος άνθρωπος κατά την είσοδό του 

στην ενήλικη ζωή;  Σε τι μπορεί να τον βοηθήσει η πνευματική επαφή του 

με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο;  Να απαντήσετε στα παραπάνω ερωτήματα 

σε κείμενο δύο (2) παραγράφων. 


