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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑÏΟΥ 
 

Απαντήσεις 
 
Α. 
 Στο κείµενο αυτό γίνεται λόγος για την καλλιέργεια του σώµατος, του 
πνεύµατος και της ψυχής µέσα από τον οµαδικό αθλητισµό. Ο συγγραφέας 
αναφέρεται στο βρετανικό Κολέγιο του Ήτον, όπου το αρχαίο ελληνικό αθλητικό 
ιδεώδες ήταν η βάση της εκπαίδευσης. Παρατηρώντας, λοιπόν, τους µαθητές να 
γυµνάζονται, σκέφτεται πόσο ισορροπηµένα, µέσα από την αρµονική άσκηση του 
µέτρου, µπορεί να καλλιεργηθεί το σώµα και η ψυχή του ανθρώπου. Στο 
συγκεκριµένο Κολέγιο η αγωγή βασιζόταν στα οµαδικά αθλήµατα και τις κλασικές 
σπουδές. Έτσι, οι µαθητές εθίζονταν στην κοινωνικότητα, την οµαδικότητα, την 
ανιδιοτέλεια και την υπεράσπιση της τιµής και των συµφερόντων του συνόλου. 
 
Β1. 
 Το απόσπασµα αυτό αναφέρεται στην καλλιέργεια του σώµατος και της 
ψυχής µέσα από τον αθλητισµό γενικότερα και ειδικά µέσα από τα οµαδικά 
αθλήµατα. Ο συγγραφέας θεωρεί - και έχει απόλυτο δίκιο - πως µέσα από τα «σπορτ» 
γυµνάζεται πρώτα και πάνω απ’ όλα η ψυχή του ανθρώπου, καθώς αυτός γίνεται ένα 
µε την οµάδα, τους συναθλητές του, και µαθαίνει να υποτάσσει το ατοµικό καλό στο 
συµφέρον του συνόλου. Έτσι, σε όλους τους τοµείς της ζωής του θα συµπεριφέρεται 
οµαδικά και θα κερδίζει αγώνες και νίκες είτε σε ειρήνη είτε σε πόλεµο. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα, κατά τον Ουέλινγκτον, αποτελεί η µάχη του Βατερλό, 
όπου το οµαδικό πνεύµα και η ανιδιοτέλεια, που καλλιεργήθηκαν στα τεραίν του 
Ήτον, κέρδισαν τον ανίκητο Ναπολέοντα. 
 
Β2. 
Θεµατική περίοδος: «Τα οµαδικά … σκοπό». 
Σχόλια – λεπτοµέρειες: «σε συνηθίζουν … έθνος». 
Κατακλείδα: «Έτσι, … ενέργειας». 
 
Β3. 
πραγµατοποιούν: υλοποιούν, κάνουν 
ευλύγιστα: εύκαµπτα 
ακαλλιέργητη: απαίδευτη 
αφιλόκερδες: ανιδιοτελείς, αφιλοχρήµατες 
γυµνάζεις: ασκείς 
 
Β4. 
αριστοκρατία: άριστος + κράτος: παντοκράτορας 
σκοινοβατικούς: σκοινί + βαίνω: παράβαση 
ισορροπία: ίσος + ρέπω 
λεµβοδροµίες: λέµβος + δρόµος: παγοδρόµιο 
συνηθίζουν: συν + ήθος: ανήθικος 
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Γ. 
Οδηγίες 
 Ζητείται από τους µαθητές να γράψουν µια οµιλία, που θα εκφωνηθεί στο 
πολιτιστικό κέντρο του δήµου τους, και θα αναφέρεται στη σηµασία του οµαδικού 
παιχνιδιού στην ψυχική, τη σωµατική καλλιέργεια και την κοινωνικοποίηση των 
νέων. Ο λόγος και το ύφος πρέπει να ταιριάζουν σε οµιλία, ο µαθητής πρέπει να 
απευθύνεται στο κοινό του, να µιλά σε α΄ ενικό και β΄ πληθυντικό και να προσπαθεί 
να πείσει, χρησιµοποιώντας επίκληση στη λογική και το συναίσθηµα. Το κείµενο 
χρειάζεται προσφώνηση (Κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί συµπολίτες) και αποφώνηση 
(Σας ευχαριστώ). 
 
Σχεδιάγραµµα 
 
Σηµασία του οµαδικού παιχνιδιού: 
 
α. Στην ψυχική διαµόρφωση: 
- Καλλιέργεια ηθικοψυχικών δυνάµεων, υποµονής, επιµονής, θέλησης, 
αυτοπειθαρχίας, αισιοδοξίας, ελπίδας. 
- Η διάκριση στον αγώνα οδηγεί στη συνειδητοποίηση της προσωπικής αξίας και της 
προσφοράς στην οµάδα και αυτή στην αυτοπεποίθηση και την ηθική ικανοποίηση. 
 
β. Στη σωµατική διαµόρφωση: 
- Εξασφαλίζει τη σωµατική υγεία και ενισχύει τις σωµατικές δυνάµεις. Ο οργανισµός 
δε είναι ευπαθής και ασθενικός, αλλά γίνεται υγιής και ανθεκτικός. 
- ∆ηµιουργείται ένα όµορφο και γυµνασµένο σώµα κατά το αρχαίο ελληνικό 
πρότυπο. 
 
γ. Στην κοινωνικοποίηση: 
- Καλλιεργεί την αλληλεγγύη, τη συνεργασία, το πνεύµα της συλλογικής 
προσπάθειας και δίνει εµπειρίες µε τις νίκες και τις ήττες, που είναι απαραίτητες για 
την κοινωνική ζωή. 
- Συντελεί στην υιοθέτηση της ευγενούς άµιλλας ως τρόπου ζωής και στην ειρηνική 
συνύπαρξη ανθρώπων και λαών. 
- Αποτρέπει τους νέους από τα δεινά της εποχής µας (βία, ναρκωτικά, φανατισµός) 
και τους εντάσσει οµαλά, ως ενεργά µέλη της κοινωνίας. 
 

Επιµέλεια: 
Χρήστος Γεώργας 

Φιλόλογος 


