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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
 

Α.1.  Το άρθρο αναφέρεται στην αξία του αθλητισμού για τον σύγχρονο 
άνθρωπο, αλλά και στους κινδύνους που διατρέχει. Αρχικά, ο αρθρογράφος 
εξαίρει τη σημασία των Ολυμπιακών αγώνων, οι οποίοι συντελούν στην 
ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Έπειτα, επισημαίνει τα ευεργετικά 
αποτελέσματα της άθλησης στο σώμα, την ψυχή και το πνεύμα του 
ανθρώπου. Από την αρχαιότητα, οι Έλληνες θεωρούσαν απαραίτητο τον 
συνδυασμό της άσκησης σώματος και πνεύματος. Η υγεία που επέρχεται 
μέσω της γυμναστικής βοηθάει στην ενίσχυση της προσωπικότητας μέσω 
πνευματικών και ψυχικών αρετών. Παράλληλα, η σωματική άσκηση 
απαλλάσσει το άτομο από το άγχος, γεγονός που την καθιστά απαραίτητη 
στα σχολεία. Προκειμένου, ωστόσο, να καλλιεργηθεί το αθλητικό ιδεώδες 
απαιτείται η περιφρούρησή του από τα σύγχρονα φαινόμενα εκφυλισμού του.  
 
Β. 1.  Η αθάνατη ιδέα του Ολυμπισμού επιτυγχάνει, με τον καλύτερο τρόπο, 
τη συναδέλφωση των λαών μέσα από την αγωνιστική άμιλλα των αθλητών. Οι 
αθλητές που κάθε τέσσερα χρόνια συναντιούνται στα ολυμπιακά χωριά 
επικοινωνούν, ανταλλάσσουν ιδέες, διασκεδάζουν, συναγωνίζονται. 
Δημιουργούν δεσμούς φιλίας και ανθρωπιάς και αναπτύσσουν την αρετή της 
ανεκτικότητας παραμερίζοντας διαφορές, καταργώντας διακρίσεις, 
αποβάλλοντας ρατσιστικές αντιλήψεις, γκρεμίζοντας τα σύνορα γλώσσας, 
θρησκείας, παράδοσης που συχνά κρατούν απομονωμένα τα έθνη. Συνεπώς, 
η συνύπαρξη αθλητών από όλο τον κόσμο προάγει τον κοσμοπολιτισμό, 
ενισχύει τη συναδέλφωση των λαών και εδραιώνει την ισοτιμία τους. 
 
Β. 2. α.  Η παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων. Συνδυάζονται 
οι εξής μέθοδοι: 
- Αίτιο – αποτέλεσμα (Αίτιο: Για να έχουμε, όμως, τα αγαθά αποτελέσματα της 
γυμναστικής … έκλυτη ζωή. Αποτέλεσμα: Ο αθλητισμός, συνεπώς, 
εξασφαλίζει … ηθική ζωή στους αθλούμενους). 
- Παραδείγματα (Τον υγιή αθλητισμό πρέπει να περιφρουρήσουμε από τους 
σύγχρονους κινδύνους που τον απειλούν, όπως είναι ο παθιασμένος 
πρωταθλητισμός …και τόσα άλλα δυσμενή φαινόμενα). 
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Β. 2. β. 
Όταν: όρος / προϋπόθεση 
Άλλωστε: προσθήκη 
Όμως: αντίθεση 
Και: προσθήκη 
 
Β. 3. α.   
…πλάθουν γερά και αρμονικά το ανθρώπινο κορμί 
Από την ενότητα ψυχής και σώματος πηγάζει ένα υπέρτατο χρέος… 
…τότε που το ελληνικό πνεύμα με τους μεγάλους φιλοσόφους είχε κατακτήσει 
τη γνώση και τη σοφία. 
 
 
Β. 3. β. «καλός κἀγαθός»: φράση από την αρχαιότητα 
«η σωματική αγωγή αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ολόκληρο 
το οικοδόμημα της αγωγής»: αυτούσια μεταφορά της φράσης του Rousseau 
 
Β. 4. α. 
αφή=  άναμμα 
αθάνατη = αιώνια 
παράλληλα = ταυτόχρονα 
συμβάλλουν = συντελούν 
δυσμενή = αρνητικά 
 
Β. 4. β. 
επιτυγχάνει ≠ αποτυγχάνει 
ενότητα ≠ διάσπαση 
αργότερα ≠ νωρίτερα 
πλούτος ≠ ένδεια 
υγιής ≠ ασθενής 
 
Γ. 1.  Τίτλος: Τα πολλαπλά οφέλη της ενασχόλησης με τον αθλητισμό 
 
α΄ ζητούμενο 
 
Ποια είναι τα οφέλη της γυμναστικής και της άθλησης για τον σύγχρονο 
άνθρωπο  
 
Ψυχοσωματικός – Πολιτιστικός τομέας 

 Ενδυναμώνει το μυϊκό σύστημα, συντελεί στην καλή λειτουργία του 
οργανισμού, στην αρμονική σωματική διάπλαση, στην καλή φυσική 
κατάσταση, υγεία και ευεξία. 

 Προφυλάσσει το νέο από επιβλαβείς συνήθειες, καταχρήσεις (π.χ. 
κάπνισμα, αλκοόλ, χρήση ναρκωτικών) και από ανούσιες μορφές 
διασκέδασης. 

 Υψώνει ισότιμα την πνευματική και σωματική ευρωστία. Tο όμορφο σώμα 

σχετίζεται με τη διαύγεια της σκέψης. Ασκείται το σώμα και ταυτόχρονα 

εκλεπτύνεται η ψυχή. 
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 Διαμορφώνει δυνατό χαρακτήρα που διαθέτει αγωνιστικότητα, υπομονή, 

επιμονή, θέληση και αυτοκυριαρχία. 

 Αποτελεί δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. 

 Τονώνει την αυτοπεποίθηση του ατόμου, οπλίζει με θάρρος και ελπίδα την 
ψυχή του και ισχυροποιεί τη θέλησή του. Ο άνθρωπος δηλαδή μαθαίνει να 
αγωνίζεται για ένα σκοπό αλλά και να μάχεται γενικότερα στη ζωή του. 
Πράγματι οι αθλητές μπορεί να χάνουν μια μάχη, αλλά εξακολουθούν να 
παλεύουν και να προετοιμάζονται για τη νίκη. Η αγωνιστική τους διάθεση 
εμποτίζει και την εξωαθλητική τους ζωή, με αποτέλεσμα την αισιοδοξία, 
τον αυτοέλεγχο, την αέναη πάλη. 

 Ο αθλητής ζει έντονα την εναλλαγή των συναισθημάτων (χαρά - λύπη, 
αγωνία - ικανοποίηση). 

 Ο άνθρωπος νιώθει τη χαρά της νίκης αλλά μαθαίνει να αντιμετωπίζει και 
την ήττα. Ωριμάζει ψυχολογικά βιώνοντας αντιθετικά συναισθήματα όπως 
αισιοδοξία, ικανοποίηση, απογοήτευση. 

 Ο αθλητισμός κινητοποιεί το ψυχικό απόθεμα της ενεργητικότητας, 
εκφορτίζοντας δημιουργικά την περίσσια ενέργεια. 

 Αφυπνίζει τις λανθάνουσες ψυχικές δυνάμεις και γεμίζει τον άνθρωπο με 
κέφι και όρεξη για τη ζωή. 

 Προβάλλει πρότυπα ζωής και παρέχει διεξόδους εκτόνωσης στο σύγχρονο 
άνθρωπο, αφού αποτελεί ψυχαγωγία και δημιουργική αξιοποίηση του 
ελεύθερου χρόνου. 

 Ψυχαγωγεί, προσφέρει μια ευκαιρία διαφυγής από την καθημερινότητα και 
τη δυνατότητα επαφής με τη φύση. 

 Προσφέρει θέαμα, κυρίως οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. 
 
Πνευματικός 

 Ο αθλητισμός καλλιεργεί τη δημιουργικότητα, την αυτενέργεια, την 
πρωτοβουλία, την αυτοσυγκέντρωση και ενισχύει την κρίση, την 
παρατηρητικότητα, την ευστροφία. Εφοδιάζει με στρατηγική και 
μεθοδικότητα. 

 Παρακινεί σε προβληματισμό, εναντιώνεται σε κάθε λογής δογματισμούς, 
φανατισμούς και προκαταλήψεις. Η συνεπαγόμενη απελευθέρωση του 
πνεύματος (διαυγής και οξυδερκής κρίση) προετοιμάζει πνευματικά υγιείς 
πολίτες. Είναι στην ουσία αγώνας για ποιοτική και ανθρώπινη κοινωνία. 

 
Ηθικός 

 Ο ολυμπισμός εθίζει το άτομο στην τίμια διεκδίκηση της νίκης, με την 
αποφυγή των αθέμιτων μέσων για την επικράτηση. Προάγει την 
ακεραιότητα του χαρακτήρα έναντι της υποκρισίας, του προσωπείου. 

 Καλλιεργεί την ατομική συνείδηση και τη συναίσθηση του χρέους, 

επιβραβεύει τη συνέπεια και την εργατικότητα. 

 Ηθικοποιεί το άτομο, διότι προβάλλει αρετές όπως την άμιλλα, το σεβασμό 
του αντιπάλου, την ευγένεια, την αξιοπρεπή αποδοχή της ήττας, την 
ταπεινοφροσύνη. Μαθαίνει δηλαδή στον άνθρωπο να διατηρεί την 
αξιοπρέπειά του. 

 Η ηθική ανάταση επέρχεται από την ίδια τη συμμετοχή στο παιχνίδι και όχι 
μόνο από τη νίκη. Ο απαιτούμενος αυτοέλεγχος αποτελεί κατά βάθος 
μύηση στο μέτρο. 
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 Βοηθά τον άνθρωπο να γνωρίσει τον εαυτό του, τα όριά του. 
 
Κοινωνικός 

 Ο αθλητισμός κοινωνικοποιεί το άτομο / διαμορφώνει κοινωνική 
συνείδηση: καλλιεργεί την ομαδικότητα, τη συλλογικότητα, τη συνεργασία, 
την άμιλλα, την αλληλεγγύη, ενώ αμβλύνει τη μοναξιά, την εσωστρέφεια 
και αποσοβεί ενδεχόμενο κίνδυνο περιθωριοποίησης. 

 Μαθαίνει το άτομο να προσαρμόζεται στην έννοια της ομάδας, να 
προβαίνει σε θυσίες, να ξεπερνά τον εγωισμό του και να εκτιμά, να 
σέβεται, να υπηρετεί τους άλλους. Εντάσσει το «εγώ» στο «εμείς». 

 Ο συναγωνισμός προάγει τα ανθρώπινα συναισθήματα της συμπάθειας 
και της κατανόησης για το συναθλητή, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη 
φιλικών δεσμών, την αρμονική συμβίωση. 

 Ο αθλητισμός εκλογικεύει την έννοια της πειθαρχίας: καθιστά το άτομο 
ικανό να πειθαρχεί στους κανόνες του παιχνιδιού αλλά και στους νόμους 
του κράτους, προετοιμάζει νομιμόφρονες πολίτες. 

 Είναι δυνατό να περιορίσει κάθε στενά εννοούμενο συμφέρον, να 
βοηθήσει τους ανθρώπους να αντισταθούν στην αυθαιρεσία, στην 
ανυπακοή. 

 
Πολιτικός 

 Ο αθλητισμός αποτελεί παράγοντα εδραίωσης της δημοκρατίας, αφού 
ενδυναμώνει τις αρετές της ισότητας και της αξιοκρατίας. Οι θεμελιώδεις 
αυτές αξίες υπερφαλαγγίζουν τα ευνοιοκρατικά φαινόμενα, το πελατειακό 
σύστημα, το καθεστώς παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

 

β΄ ζητούμενο 
 
Πώς όλοι μας, ανεξαρτήτως ηλικίας, μπορούμε να εντάξουμε τη 

γυμναστική και την άθληση στη ζωή μας 

Άτομο 
 Επανιεράρχηση των αξιών, στροφή στο «είναι» κι όχι στο «έχειν», 

επιδίωξη της πνευματικής καλλιέργειας, απόρριψη της φιλοχρηματίας και 
κερδοσκοπίας. 

 Έμφαση  στις ηθικοπνευματικές αρετές,  αποβολή  του  καταναλωτικού 
πνεύματος, καλλιέργεια της ανθρωπιάς, του αλτρουισμού, ανάπτυξη της 
κοινωνικής ευθύνης και της ανιδιοτέλειας. 

 
Οικογένεια 

 Γαλούχηση με ηθικά πρότυπα, μετάγγιση αξιών, μύηση στο φίλαθλο 
πνεύμα, οι γονείς - πρότυπα αθλητισμού για τα παιδιά τους, νουθεσία, 
συζήτηση, επιδίωξη επαφής και επικοινωνίας μεταξύ των μελών της 
οικογένειας. 

 
Σχολείο 

 Ανάπτυξη μιας ορθά προσανατολισμένης παιδείας, κυρίαρχα 
ανθρωπιστικής - κι όχι μόνο τεχνοκρατικής που είναι σήμερα. Στόχος η 
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μετάγγιση υψηλών αξιών και ιδανικών στους νέους, η επιδίωξη 
πνευματικής καλλιέργειας. 

 Χρειάζεται η κατάλληλη αγωγή αθλητών και φιλάθλων, καλλιέργεια του 
γνήσιου αθλητικού πνεύματος και προβολή των αυθεντικών αθλητικών 
αξιών από το σχολείο. 

 Προώθηση του αθλητικού ιδεώδους, της ολυμπιακής παιδείας: διδαχή της 
άμιλλας μέσα από την εκπαίδευση. Επίσης, ίδρυση αθλητικών σχολείων, 
υλικοτεχνική υποδομή, αθλητικές εκδηλώσεις, παροχή ανάλογων κινήτρων 
δράσης. 

 
Μ.Μ.Ε. 

 Συμβολή στην καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος. 
 Ενίσχυση της αθλητικής ιδέας για τη νεολαία με εκπαιδευτικά 

προγράμματα.  
 Μύηση στην ιδέα του ολυμπισμού: προβολή των αξιών που 

αντανακλώνται στο αθλητικό πνεύμα. 
 Προβολή των πνευματικών ταγών που με το κύρος, την παιδεία τους 

εμφυσούν το αληθινό νόημα των αθλητικών αγώνων. 
 
Πολιτεία 

 Στήριξη του μαζικού λαϊκού αθλητισμού: Κατασκευή σταδίων ή αθλητικών 
κέντρων (υλικοτεχνική υποδομή), ώστε να γίνει εφικτή η άθληση για όλους 
και ειδικά για τους νέους. 
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