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H σημασία των κινήτρων στον αθλητισμό! 

       Είτε κάποιος αθλείται σε ερασιτεχνικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, η σημασία και η σπουδαιότητα των 
κινήτρων, σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων του, είναι θεμελιώδους σημασίας. Χωρίς την ύπαρξη 
ισχυρών κινήτρων-οδηγών, είναι αδύνατον να πραγματοποιήσει κάποιος οποιαδήποτε σημαντική επίδοση 
στον χώρο του αθλητισμού, σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο. Θα τολμούσε δε να ισχυριστεί κανείς πως η 
οποιαδήποτε αθλητική -και όχι μόνο- προσπάθεια, δεν είναι ουσιαστικά πραγματοποιήσιμη, χωρίς την 
ταυτόχρονη και παράλληλη παρουσία, έστω και ενός στοιχειώδους κινήτρου. 

        το Los Angeles το 1984, έλαβε χώρα ένα από τα πιο συγκλονιστικά (ίσως το συγκλονιστικότερο) 
περιστατικά στη σύγχρονη ιστορία των Oλυμπιακών αγώνων. Η Ελβετίδα μαραθωνοδρόμος, δασκάλα στο 
επάγγελμα, Gabriela Andersen, αντιμετώπισε πολλά προβλήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα, με συνέπεια να 
πάθει πολύ σοβαρή ηλεκτρολυτική διαταραχή. Όμως, η ίδια δεν τα παράτησε. υνέχισε να προσπαθεί, έστω 
και παραπαίοντας, προκειμένου να φτάσει στον τερματισμό, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή της. Φυσικά, ο 
πρώτος της στόχος, που ήταν μια καλή επίδοση, είχε χαθεί. Σο κίνητρό της, ωστόσο, δεν ήταν, προφανώς, μόνο 
αυτό. Ή, για την ακρίβεια, διαφοροποιήθηκε, όταν συνειδητοποίησε πως, σε αυστηρά αθλητικό επίπεδο, είχε 
αποτύχει. Μη δεχόμενη τις συστάσεις των διοργανωτών να σταματήσει και των κριτών να την βοηθήσουν να 
κρατηθεί όρθια, κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα, προτού καταρρεύσει, συγκλονίζοντας, πραγματικά, 
όλους όσοι παρακολούθησαν την προσπάθειά της. 

  Όταν μετά από λίγο καιρό ρωτήθηκε από δημοσιογράφους, γιατί διακινδύνεψε την ίδια της τη ζωή, 
προκειμένου να τερματίσει, απάντησε ότι, ως δασκάλα, έπρεπε να στείλει το μήνυμα στους μαθητές της, πως 
δεν πρέπει να τα παρατάει κάποιος, όταν συναντά δυσκολίες στη ζωή, αλλά να συνεχίζει να προσπαθεί με 
όσες δυνάμεις του απομένουν. Ήταν, λοιπόν, αυτό το κίνητρο που την κράτησε όρθια, μέχρι τη γραμμή του 
τερματισμού. Ένα κίνητρο που αναδύθηκε και, ουσιαστικά, ισχυροποιήθηκε, όταν, σχεδόν, κάθε σωματική 
λειτουργία είχε αποδυναμωθεί. 

  Αυτό το αντιπροσωπευτικό παράδειγμα μάς δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε καλύτερα και 
σαφέστερα τη σημασία των κινήτρων, σε σχέση με την αθλητική επίδοση. Κάθε προσωπικότητα είναι 
διαφορετική και, πέρα από τα συγκεκριμένα ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία, είναι δεδομένο πως έχει διαφορετικές 
οικογενειακές καταβολές, εμπειρίες, βιώματα, σύστημα αξιών, κοσμοαντίληψη, καθώς και συγκεκριμένες 
ριζωμένες και εγκαθιδρυμένες εσωτερικές πεποιθήσεις, που την καθορίζουν. Μέσα, λοιπόν, από αυτόν τον 
εσωτερικό πλούτο αναδύονται και στερεοποιούνται τα κίνητρα και η δυναμική τους, σε σχέση με το άτομο που 
οριοθετεί έναν αθλητικό στόχο. 

  Θα μπορούσαμε να καταθέσουμε και να κατονομάσουμε αναρίθμητα κίνητρα που επηρεάζουν την 
αθλητική απόδοση, όμως αυτό θα ήταν πρακτικά ανέφικτο, μιας και κάθε αθλητής έχει να «παρουσιάσει» και 
να «συμπορευτεί» με τουλάχιστον ένα ξεχωριστό - προσωπικό κίνητρο. Αυτό, λοιπόν, που θα πρέπει να 
κατανοήσουμε είναι πως, όσο μοναδικός και διαφορετικός είναι κάθε άνθρωπος - αθλητής, άλλο τόσο 
μοναδικά και ξεχωριστά είναι τα κίνητρα που τον τροφοδοτούν, προκειμένου να κατακτήσει τον εκάστοτε 
στόχο του. 

       Αξίζει, επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι, όσο μεγαλύτερη διάθεση έχει κάποιος αθλητής για να προπονηθεί 
σκληρά, με απόλυτη πνευματική και ψυχολογική συγκέντρωση, τόσο ανάλογα ισχυρά πρέπει να είναι και τα 
κίνητρά του, προκειμένου να μπορεί να αντεπεξέλθει στις συγκεκριμένες απαιτήσεις. το πλαίσιο αυτό, δεν 
αρκεί να υπάρχουν ισχυρά κίνητρα μόνο κατά τη διάρκεια της τελικής δοκιμασίας-αγώνα, ειδικά για έναν 
επαγγελματία αθλητή, αλλά απαιτείται μεγάλη, εσωτερική κινητήριος δύναμη καθ’όλη τη διάρκεια της 
προαγωνιστικής περιόδου. Με αυτά τα εφόδια οι μεγάλοι αθλητές, συχνά, αναπαράγουν δυνάμεις, εκεί που, 
φαινομενικά, δεν υπάρχει τίποτα… 

          πύρος Ρούλιας, Περιοδικό ADVENTURE.COM / 21-06-2013 (διασκευή)  

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ’ ΓΕΛ 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Andersen-Schiess
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Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100 - 120 λέξεις).                          

 Μονάδες 25 

Β1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, σύμφωνα με το κείμενο, τις παρακάτω διαπιστώσεις, γράφοντας στο 

τετράδιο σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη ωστό, αν η πρόταση είναι 
σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. ύμφωνα με το γενικότερο νόημα του κειμένου, ο αθλητισμός αποτελεί ένα υγιές πρότυπο για τα νεαρά 

άτομα, προκειμένου να θέτουν στόχους και να τους πραγματοποιούν επιτυχώς.   

β. Σα κίνητρα, σύμφωνα και με το παράδειγμα που αναφέρεται στο κείμενο, μετασχηματίζονται, ανάλογα 

με το βαθμό κατάκτησης του στόχου από τον αθλητή.  

γ. Σα κίνητρα των ατόμων που ασχολούνται με τον αθλητισμό, είτε ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά, δε 
διαφέρουν μεταξύ τους. 

δ. Η σκληρή, καθημερινή προπόνηση είναι εκείνη που οδηγεί τον αθλητή στην επίτευξη του στόχου του. 

ε. Σα ισχυρά εσωτερικά κίνητρα είναι εκείνα που, σε συνδυασμό με τη συστηματική προσπάθεια, φέρνουν 

ανεπιτυχή αποτελέσματα. 

Μονάδες 10 

Β2α. Από την πρώτη παράγραφο του κειμένου μπορεί να αντληθεί ο εξής συλλογισμός: 

Α’ Προκείμενη: Χωρίς την ύπαρξη ισχυρών κινήτρων-οδηγών, δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε σημαντική 

διάκριση στη ζωή, αλλά και στον αθλητισμό. 

Β’ Προκείμενη: Ειδικότερα στον αθλητισμό, η σημασία και η σπουδαιότητα των κινήτρων, σε ό,τι αφορά 
την επίτευξη των προσωπικών στόχων του αθλητή, είναι θεμελιώδους σημασίας, καθώς κινητοποιούν τη 
θέλησή του. 

υμπέρασμα: Άρα, είτε κάποιος αθλείται σε ερασιτεχνικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, χρειάζεται, κατ’ 
αρχάς, απαραίτητα, έστω και ένα στοιχειώδες κίνητρο για να πραγματοποιήσει επιτυχώς τον στόχο του.  

 

Να επισημάνετε τη συλλογιστική πορεία (επαγωγική-παραγωγική) του παραπάνω συλλογισμού, να 
αιτιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 4) και, στη συνέχεια, να τον αξιολογήσετε. (μονάδες 3).                                                                                         

 Μονάδες 7 

 

Β2β. Να βρείτε τη δομή (μονάδες 3) της τέταρτης παραγράφου («Αυτό το αντιπροσωπευτικό παράδειγμα… 
έναν αθλητικό στόχο») και δύο τρόπους ανάπτυξης στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου («το Los 
Angeles το 1984, …  παρακολούθησαν την προσπάθειά της») (μονάδες 4), αιτιολογώντας τις απαντήσεις 
σας.           

     Μονάδες 7 

 

Β3α. Να γράψετε από ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με τα έντονα γράμματα, με 
βάση τη σημασία τους στο κείμενο: διαφοροποιήθηκε, συστάσεις, αναδύθηκε.   

Μονάδες 3 



 

 

 

 

Β3β. Να γράψετε από ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου: 
πραγματοποιήσιμη, δυσκολίες, διαφορετικός. 

     Μονάδες 3 

 

 

Β4. «Αυτό, λοιπόν, που θα πρέπει να κατανοήσουμε είναι πως, όσο μοναδικός και διαφορετικός 
είναι κάθε άνθρωπος - αθλητής, άλλο τόσο μοναδικά και ξεχωριστά είναι τα κίνητρα που τον 
τροφοδοτούν, προκειμένου να κατακτήσει τον εκάστοτε στόχο του». Να επισημάνετε τη σύνταξη της 
παραπάνω περιόδου και να τη μετατρέψετε στην αντίθετή της, διατηρώντας αμετάβλητη τη δευτερεύουσα 
αναφορική πρόταση (που τον τροφοδοτούν). 

Μονάδες 5 

 

Γ1. Με αφορμή τη συμμετοχή του σχολείου σου στην πανελλήνια, ετήσια αθλητική συνάντηση: «έβομαι 
τη διαφορετικότητα-Γνωρίζω τον αθλητισμό», αναλαμβάνεις, ως εκπρόσωπος της ομάδας σου, να 
εκφωνήσεις ομιλία προς τους συμμετέχοντες, συναθλητές – συμμαθητές σου. την ομιλία σου, πρόκειται ν’ 
αναφερθείς στα οφέλη που μπορεί να προσφέρει στους νέους η ενασχόληση με τον αθλητισμό, αλλά και 
στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμβάλλει το σχολείο στην ενίσχυση του αθλητικού ιδεώδους.  
(500-600 λέξεις) 

Μονάδες 40 

 

 
 
 

Ενδεικτικές απαντήσεις: 
 

Α1. Ο συγγραφέας προσεγγίζει τον ρόλο των κινήτρων στην επίτευξη των αθλητικών στόχων. Πιο 
συγκεκριμένα, αφορμάται από το περιστατικό που εκτυλίχθηκε σε παλαιότερη Ολυμπιάδα, 
προσπαθώντας να αποδώσει με παραστατικότητα τα βαθύτερα κίνητρα μιας αθλήτριας, η οποία δε 
δίστασε να φτάσει μέχρι τον τερματισμό, μετουσιώνοντας τον αρχικό της στόχο που ήταν η νίκη, σε 
στόχο τερματισμού. το πλαίσιο αυτό, ο συγγραφέας, εισχωρεί στη βαθύτερη ουσία των κινήτρων στον 
αθλητισμό και στην ποικιλομορφία τους. Μάλιστα, θεωρεί το κάθε κίνητρο μοναδικό και συμβατό με την 
προσωπικότητα και τις προσλαμβάνουσες του κάθε αθλητή. Κλείνοντας, δεν παραλείπει να υπενθυμίσει 
ότι η διαμόρφωση των κινήτρων πρέπει να είναι συνεχής, καλύπτοντας  όλο το χρονικό διάστημα της 
προπόνησης, προκειμένου ο αθλητής να πετύχει τον στόχο του.   
 
 

Β1. ωστό, σωστό, λάθος, λάθος, λάθος 
 
Β2α. Ο συλλογισμός είναι παραγωγικός. Ξεκινά από τη γενική διαπίστωση για την ύπαρξη κινήτρων 
στον χώρο του αθλητισμού και της ζωής (Α’ Προκείμενη) και, μέσω μίας δεύτερης, ειδικότερης 
προκείμενης πρότασης (αναφέρεται στον αθλητισμό), καταλήγει σ’ ένα ειδικό συμπέρασμα (αφορά, 
πάλι, στον αθλητισμό). 
 
Αξιολόγηση συλλογισμού: 
Εγκυρότητα: Έχει, διότι οι προκείμενες οδηγούν με λογική αναγκαιότητα στο συμπέρασμα. 
Αλήθεια: Έχει, διότι οι προκείμενες και το συμπέρασμα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα 
(πρόκειται για γενικά αποδεκτές αλήθειες). 
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Ορθότητα: Έχει, διότι διαθέτει και εγκυρότητα και αλήθεια και είναι απόδειξη. 
 
Β2β. Η δομή της δεύτερης παραγράφου είναι η ακόλουθη: 
Θεματική περίοδος: «Αυτό το αντιπροσωπευτικό παράδειγμα… σε σχέση με την αθλητική επίδοση». 
Λεπτομέρειες και σχόλια της θεματικής περιόδου: «Κάθε προσωπικότητα….καθορίζουν». 
Κατακλείδα: «Μέσα, λοιπόν,… αθλητικό στόχο». 
 
Οι τρόποι με τους οποίους αναπτύσσεται η δεύτερη παράγραφος είναι οι εξής: 
Με παράδειγμα: (ένα από τα πιο συγκλονιστικά περιστατικά). Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το 
παράδειγμα της Ελβετίδας αθλήτριας, προκειμένου να αποδώσει με παραστατικό τρόπο τη δύναμη των 
εσωτερικών κινήτρων στον αθλητισμό. 
Με σύγκριση-αντίθεση: (όμως, ωστόσο). Ο συγγραφέας παρατηρεί ότι η ύπαρξη προβλημάτων κατά 
τη διάρκεια του αγώνα είχαν καταβάλει την αθλήτρια, αλλά αυτό δε στάθηκε ικανό να σταματήσει τον 
τερματισμό της. 
 
Β3α. διαφοροποιήθηκε: άλλαξε 
συστάσεις: υποδείξεις, συμβουλές 
αναδύθηκε: εμφανίστηκε, προέκυψε 
 
Β3β. πραγματοποιήσιμη: απραγματοποίητη, ανέφικτη 
δυσκολίες: ευκολίες 
διαφορετικός: ίδιος 
 
 
Β4.  Η σύνταξη είναι ενεργητική. Μετατροπή σε παθητική: Αυτό, λοιπόν, που θα πρέπει να κατανοηθεί 
(από εμάς)  είναι πως, όσο μοναδικός και διαφορετικός είναι κάθε άνθρωπος - αθλητής, άλλο τόσο 
μοναδικά και ξεχωριστά είναι τα κίνητρα που τον τροφοδοτούν, προκειμένου να κατακτηθεί (από αυτόν)  
ο εκάστοτε στόχος του. 
       
 

 
Γ1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΤ 

 
Επικοινωνιακό πλαίσιο: Ομιλία σε συμμαθητές - συναθλητές στην εκδήλωση. 
 

     Γλώσσα/ύφος:  

 Κυριολεκτική λειτουργία της γλώσσας. 

 Χρήση, κυρίως, α΄ πληθυντικού προσώπου, ώστε να αναδεικνύεται η συλλογικότητα. υνδυασμός, 
α΄ ενικού, β΄, γ΄ενικού και πληθυντικού για τις ανάγκες της επικοινωνιακής περίστασης. 

 Ύφος: απλό, προτρεπτικό, συμβατό με άτομα εφηβικής ηλικίας. 
Προσφώνηση: 

Αγαπητοί φίλοι/Αγαπητοί συμμετέχοντες/Αγαπητοί συμμαθητές 
      Αποφώνηση: 

ας ευχαριστώ για την προσοχή σας 
 
 

Α΄ΠΡΟΛΟΓΟ 
Αφορμή από τη συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση (ετήσια αθλητική συνάντηση-σημασία της 
συγκεκριμένης συνάντησης και της προσφοράς της για τους νέους)  
 

 
 
 



 

 

 
Β΄ ΚΤΡΙΩ ΘΕΜΑ 

 
Α΄ ζητούμενο: οφέλη του αθλητισμού για τους νέους 
 

 Λειτουργεί ως μέσο εκτόνωσης και μείωσης της επιθετικότητας, αναζωογονεί σώμα και πνεύμα. 
Χαρίζει σωματική ευεξία και ψυχική ισορροπία και πληρότητα, σε μια δυναμική ενότητα ψυχικών και 
σωματικών τάσεων.   

 Χαρίζει καλή φυσική κατάσταση και μειώνει το άγχος. 

 Απομακρύνει από εθισμούς, όπως το κάπνισμα και η χρήση ναρκωτικών. 

 Σο παιδί έρχεται σε επαφή με παιδιά διαφορετικών κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων και 
αποδέχεται τη διαφορετικότητα, εξαλείφοντας τον ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία. 

 Ολοκληρώνει την προσωπικότητά του. Μειώνει την παθητικότητα και αναδεικνύει την πρωτοβουλία. 

 Καλλιεργεί τον συναγωνισμό και την ευγενή άμιλλα, απομακρύνοντας από τον φανατισμό. Σα 
ομαδικά παιχνίδια ενισχύουν την ομαδικότητα και μυούν τους νέους στους κανόνες, στην πειθαρχία 
και στη συνεργασία για την επιτυχία του στόχου τους.  

 Ο γνήσιος και σωστός αθλητισμός επηρεάζει καθοριστικά την τάση της συμπεριφοράς των 
συναγωνιστών σε όλους τους τομείς της ατομικής και συλλογικής ζωής. 

 Εμπνέει ετοιμότητα, αυτοπεποίθηση και προσήλωση στον συγκεκριμένο στόχο, για την επιτυχία του 
καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.  

 Εξασκεί την υπομονή, την επιμονή και τη φαντασία των νέων. 

 Διαχείριση χρόνου. Οι νεαροί αθλητές ξέρουν ότι έχουν να κάνουν τα μαθήματά τους, να κοιμηθούν 
καλά και να διασκεδάσουν, οπότε δεν χάνουν άσκοπα τον καιρό τους. Προγραμματίζουν. 

 Μαθαίνουν τη σημασία του «θυσιάζω τώρα» για  να αποκομίσω αύριο. Είναι η βάση της 
προσωπικής επιτυχίας στην κοινωνία μας και από τα μεγαλύτερα μαθήματα ζωής. 

 Μέσω του αθλητισμού, ο νέος μαθαίνει την έννοια της νίκης και της ήττας. Αυξάνει την 
αγωνιστικότητα και μειώνει το άγχος και τους φόβους για την ήττα. Αμβλύνει τις εγωιστικές τάσεις και 
αυξάνει την αγωνιστικότητα, την άμιλλα και τον αυτοέλεγχο.  

 

 Β΄ ζητούμενο: Σρόπους με τους οποίους το σχολείο μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση του 

αθλητικού ιδεώδους 

 Άρτιες εγκαταστάσεις και υποδομές, ώστε να μπορούν τα παιδιά να ασχολούνται τόσο με ατομικά 

αθλήματα, όσο και με ομαδικά. Γήπεδα μπάσκετ, βόλεϋ, αλλά και κλειστοί χώροι για ενόργανη 

γυμναστική και χορό. 

 Ελεύθερη και συνεχής χρήση αθλητικών χώρων σε κάθε σχολείο, ιδίως κατά τις εξεταστικές 

περιόδους.  

 Περισσότερος διδακτικός χρόνος για ενασχόληση με τον αθλητισμό. υνεχής πληροφόρηση των 

παιδιών για τη σχέση αθλητισμού-διατροφικών συνηθειών και σε θεωρητικό επίπεδο (βιβλία-

σχολικό θεωρητικό μάθημα). Ενίσχυση του Ολυμπιακού ιδεώδους, μέσω της ολυμπιακής παιδείας 

σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 Ενημέρωση από ειδικούς για τα φαινόμενα εκφυλισμού του αθλητισμού (ντόπινγκ-

φαρμακοδιέγερση, εμπορευματοποίηση) στο πλαίσιο σχολικών εκδηλώσεων. 

  Κίνητρα για συμμετοχή σε σχολικά πρωταθλήματα, με στόχο τη γνωριμία με μαθητές άλλων 

σχολείων, καλλιέργειας της ευγενούς άμιλλας και ενίσχυσης του σεβασμού στη διαφορετικότητα.  

 Η πρόληψη επικίνδυνων συμπτωμάτων που παρεισφρέουν στον χώρο του αθλητισμού. Σέτοια 

φαινόμενα είναι η άκρατη εμπορευματοποίηση και η ειδωλοποίηση των αθλητών, η χρήση 

απαγορευμένων ουσιών για την κατάκτηση της νίκης, οι πολύμορφες εκδηλώσεις βίας στους 

αθλητικούς χώρους. 
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 Η προβολή του αθλητισμού ως ένα από τα μέσα που προωθούν την ειρηνική συνύπαρξη, την 

επικοινωνία και τη συνεργασία των λαών. 

 Η ανάδειξη του αθλητισμού ως ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της ελληνικής παράδοσης, ως 

μία σύνθετη δραστηριότητα, που στους αρχαίους χρόνους συνδεόταν άρρηκτα με την ελευθερία,  

 

τη φιλοσοφία, τη δημοκρατία και τη συλλογικότητα, το ήθος και το πρότυπο του ολοκληρωμένου 

ανθρώπου – πολίτη. 

 

                                               Γ΄ΕΠΙΛΟΓΟ 

υμπερασματικός/Ανακεφαλαιωτικός. Σο θέμα του αθλητισμού ως νευραλγικού τομέα στην ολοκλήρωση 

της προσωπικότητας των νέων / σημαντική η συμβολή του σχολικού αθλητισμού στην εξέλιξη του θεσμού. 

Ανάγκη για δημιουργία μαζικού αθλητισμού, με εκκίνηση από τις μικρότερες σχολικές βαθμίδες και για 

ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου. Ανάγκη για ενίσχυση της συγκεκριμένης ετήσιας εκδήλωσης και   για τη 
δημιουργία πολλών νέων, με τη σύμπραξη δημοσίων και ιδιωτικών φορέων αγωγής.  

 

Θέματα τελικής προσομοίωσης εξετάσεων 2018 των Υροντιστηρίων Πουκαμισάς  


