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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η συστηματική εκγύμναση πρέπει να συμβαδίζει 
με την καλλιέργεια της ψυχής. Διαπιστώνει αρχικά, πως σπουδαίες προσωπικότητες 
φοίτησαν στο Ήτον, όπου το ελληνικό πνεύμα βρήκε την ιδανική έκφραση του. 
Άλλωστε, η σωματική άσκηση δημιουργεί καλούς αγωγούς του πνεύματος. Στη 
συνέχεια, παραθέτει την άποψη ενός ανατολίτη σοφού, που υποστήριζε το κέρδος 
που θα είχε ο άνθρωπος αν γύμναζε την ψυχή, όπως το σώμα. Επιπλέον, στο Ήτον, 
το μέτρο και η ισορροπία, δηλαδή η ελληνική αρμονία, καλλιεργούν την ψυχή, σε 
συνδυασμό με τα ομαδικά σπορ και τις κλασσικές σπουδές που υπηρετούν έναν 
ηθικό σκοπό: την υποταγή του ατομικού στο συλλογικό, στην τιμή της ομάδας. 
Ολοκληρώνει τονίζοντας ο,τι με τα σπορ γυμνάζεις κυρίως την ψυχή. 
 
Β.1  «Στα σπορ δε γυμνάζεις το σώμα σου μονάχα γυμνάζεις, πάνω απ’ όλα, την 
ψυχή στου. Στα τεραίν του Ήτον, είπε πολύ σωστά ο Ουέλιγκτον, κερδίθηκε η μάχη 
του Βατερλό». Τα αθλήματα απο την μια πλευρά εξασφαλίζουν σωματική υγεία, 
ρώμη και ευεξία. Απο την άλλη συμβάλλουν στην απόκτηση πνευματικής διαύγειας, 
ψυχικής ηρεμίας και εσωτερικής αρμονίας. Ειδικά τα ομαδικά αθλήματα 
καλλιεργούν στον άνθρωπο το ομαδικό πνεύμα και τη συλλογικότητα. Τον φέρνουν 
σε επαφή με αξίες όπως ευγενής άμιλλα, συνεργασία, αυτοπειθαρχία και του 
εμφυσούν το πείσμα να αγωνίζεται για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού. 
Ενεργώντας έτσι, στα πλαίσια ενός κοινωνικού συνόλου, συμβάλλει στην ευόδωση 
κάθε στόχου που εκείνο θέτει. 
  
Β.2  Θεματική περιόδος: Τα ομαδικά παιχνίδια....ενέργεια 

Σχόλια : Να μη νιώθεις ......έθνος 
Κατακλείδα: Έτσι, απο σκαλοπάτι......ενέργειας 

 
Β.3  πραγματοποιούν:   κάνουν, εκτελούν, υλοποιούν 
 ευλύγιστα:   εύκαμπτα, λυγερά 
 ακαλλιέργητη:   απαίδευτη 
 αφιλόκερδες:   ανιδοτελείς 
 γυμνάζεις:   ασκείς 
 
Β.4.   αριστοκρατία:   παρακράτος, κρατικοποίηση 
 σκοινοβατώ:   ανάβαση, πρόσβαση, κατάβαση 
 ισορροπία:   αμφίρροπος, ετοιμόρροπος  
 λεμβοδρομίες:   επιδρομή, επιδρομέας, παράδρομος, καταδρομέας 
 συνηθίζουν:   ηθοποιός, ηθικολόγος 
 
 
 
 
 
 



 

 

Γ.  Αγαπητοί συμπολίτες // κυρίες και κύριοι 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Διαπίστωση του προβλήματος: Επισήμανση της σπουδαιότητας της 
ομαδικής άθλησης στην ψυχική και σωματική διάπλαση των νέων και στην 
κοινωνικοποίηση τους και κατάδειξη του προβλήματος έλλειψης χώρων ομαδικής 
άθλησης λόγω έντονης αστικοποίησης. 
 
ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ:  
1. Σημασία ομαδικού παιχνιδιού στην σωματική διάπλαση: 
Ανάπτυξη σωματικών δυνάμεων 
Τόνωση ευεξίας, στήριξης υγείας 
2. Σημασία ομαδικού παιχνιδιού στην ψυχική διαμόρφωση: 
Καλλιέργεια θάρρους, θέλησης, αποφασιστικότητας, τόλμης για να ανταπεξέλθει 
στη ζωή 
Αυτοπειθαρχία, αυτοκυριαρχία, υπευθυνότητα 
Αυτοπεποίθηση 
Εσωτερική αρμονία, απομάκρυνση άγχους, γνήσια ψυχαγωγία 
3. Σημασία ομαδικού παιχνιδιού στην κοινωνικοποίηση 
Ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας, συνεργασίας, συναγωνισμού 
Ενίσχυση της κοινωνικής συνείδησης, περιορισμός του ατομικιστικιστικού 
πνεύματος 
Συμβολή στην ανάπτυξη υγειών κοινωνικών σχέσεων γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό 
για τη σύγχρονη εποχή όπου κυριαρχεί αποξένωση, μοναξιά 
Αίρονται προκαταλήψεις και στερεότυπα απέναντι σε φυλετικές και κοινωνικές 
ομάδες 
Του εμφυσεί αξίες όπως φιλία, συναδελφικότητα, ειρήνη 
Το ομαδικό παιχνίδι ως δραματοποίηση της κοινωνικής ζωής διδάσκει το άτομο 
διακριτούς κοινωνικούς ρόλους και την ανάληψη κοινωνικών ευθυνών 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ:Ανακεφαλαίωση της σπουδαιότητας του ομαδικού παιχνιδιού και 
έκκληση σε κάθε αρμόδιο φορέα για την αντιμετώπιση του προβλήματος 


