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Απαντήσεις 

 

Α. Ο συγγραφέας στο κείμενο εκφράζει τον προβληματισμό του σχετικά με τον τρόπο ψυχαγωγίας 

των νέων. Αρχικά, αναφέρει ότι η συνεχής ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά μέσα ψυχαγωγίας 

παθητικοποιεί τους νέους και τους οδηγεί στην πνευματική και πολιτιστική υποβάθμιση. 

Παράλληλα, ο εθισμός στους προβαλλόμενους τρόπους ψυχαγωγίας τους απομακρύνει από τη 

γνήσια καλλιτεχνική δημιουργία και την καλλιέργεια της καλαισθησίας. Έτσι, όμως, οι νέοι χάνουν 

τη διάθεση δημιουργίας, αδρανοποιούνται και υιοθετούν όμοιους τρόπους ψυχαγωγίας. Τέλος ο 

συγγραφέας διαπιστώνει ότι τα συμφέροντα της παγκόσμιας βιομηχανίας του ελεύθερου χρόνου 

διαμορφώνουν τις επιλογές των νέων με στόχο την απομάκρυνσή τους από τον εθνικό πολιτισμό.  

 

 

Β1. Λ, Σ, Λ, Λ, Λ 

 

 

Β2. Τα δομικά μέρη της παραγράφου είναι:  

Θεματική περίοδος: «Πάρα πολλοί … συντροφιά» 

Σχόλια: «Αυτό πέρα …προβολής ειδώλων» 

Κατακλείδα: «Δεν είναι … τη Μαντόνα» 

 

Τρόπος ανάπτυξης: αίτιο-αποτέλεσμα 

 

 

Β3.  

α) Αποξενώνει: αλλοτριώνει, απομονώνει 

Παραγκωνίζεται: παραμερίζεται, υποσκελίζεται 

Παθητικότητα: αδράνεια 

Προτρέψουν: παρακινήσουν, παροτρύνουν 

Ρέπουν: κατευθύνονται, τείνουν 

 

β) Χειρότερη: καλύτερη, βελτιωμένη 

Αγνοεί: γνωρίζει 

Δέχονται: απορρίπτουν, αρνούνται 

Δυναμικό: στατικό, παθητικό  

Παθητική: ενεργητική 

 

 

 

Β4. Ενεργητική σύνταξη. 

Μετατροπή σε παθητική σύνταξη:  

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/10/2018 
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Σήμερα όχι μόνο η γλώσσα αλλά και η σκέψη των νέων διαμορφώνονται από το μοντέρνο τραγούδι. 

 

Παθητική σύνταξη. 

Μετατροπή σε ενεργητική σύνταξη:  

Κάτω από αυτές τις συνθήκες συχνά μια παθητικότητα κυριεύει τον νέο. 

 

 

Γ. Σχεδιάγραμμα έκθεσης 

 

Δεδομένα: α) επικοινωνιακό πλαίσιο: άρθρο (τίτλος σχετικός με τα ζητούμενα, επικαιρική 

αφόρμηση στον πρόλογο, κυριαρχία γ’ ρηματικού προσώπου και αναφορικής λειτουργίας της 

γλώσσας), β) θέμα: ελεύθερος χρόνος και ψυχαγωγία 

 

Ζητούμενα: (οι ιδέες του σχεδιαγράμματος είναι ενδεικτικές. κάθε τεκμηριωμένη απάντηση είναι 

αποδεκτή) 

 

 Τρόποι γόνιμης αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου 

 

 Μελέτη  εντύπων   και  βιβλίων (εγνωσμένης ποιότητας)  καθώς συμβάλλουν στην 

πνευματική καλλιέργεια, την όξυνση της  κριτικής  ικανότητας  και  την  επίτευξη  ευρύτερης  

μόρφωσης. 

 Ενασχόληση με την τέχνη  αφού αναπτύσσει την καλαισθησία   και  εμπλουτίζει  τις  

γνώσεις. 

 Ταξίδια  (αναψυχής  ή  επιμορφωτικά),  που φέρνουν τον νέο σε  επαφή  με  τη  φύση  και  τις  

ομορφιές  της αλλά  και   με  την  πλούσια  ιστορική  μας  κληρονομιά.   

 Αθλητισμός καθώς  ασκείται  το  σώμα  και  το πνεύμα  του  ανθρώπου  και  καλλιεργούνται  

κοινωνικές  αρετές  (  πειθαρχία,  συλλογικότητα). 

 Επικοινωνία  με  φιλικά  ή  με  συγγενικά  πρόσωπα. Έτσι  ο  άνθρωπος  αισθάνεται  τη  χαρά  

της  ανθρώπινης  επαφής  και  επικοινωνίας,  αναπτύσσει  τις  διαπροσωπικές  του  σχέσεις, 

καταπολεμά τη μοναξιά και την εσωστρέφεια. 

 Εθελοντισμός αφού συμβάλλει στη   διαμόρφωση  υπεύθυνης  προσωπικής  θέσης για τις 

κοινές υποθέσεις. 

 

Συμβολή  της οικογένειας και της πολιτείας  στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου 

 

Οικογένεια 

 

 Παρέχει κίνητρα και ερεθίσματα για γνήσια ψυχαγωγία. Οφείλει να καλλιεργεί ποικίλα 

ενδιαφέροντα από μικρή ηλικία ώστε να διαμορφώσουν στο μέλλον τις επιλογές τους. 

 Εθίζει σε μορφές γνήσιας ψυχαγωγίας (συντροφιές, διάβασμα, επαφή με τη φύση) και 

αποτελούν υγιή πρότυπα για τα παιδιά τους. 

 Αναπτύσσει το διάλογο, ώστε ο νέος να επικοινωνεί δημιουργικά.                                                   
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          Πολιτεία 

 Ίδρυση πολυδύναμων πνευματικών  και  πολιτιστικών  κέντρων  νεότητας,  αθλητικών  

συλλόγων,  δανειστικών  βιβλιοθηκών .  

 Πραγματοποίηση  πολιτιστικών  εκδηλώσεων.  

 

 Ενθάρρυνση  και  χρηματοδότηση  νέων μορφών  καλλιτεχνικής  έκφρασης. 

 Δημιουργία  και  οργάνωση  αθλητικών  κέντρων   

 Χορήγηση  δωρεάν  εισιτηρίων  για  παρακολούθηση  καλλιτεχνικών  παραστάσεων,  δωρεάν  

είσοδος  σε  μουσεία  και  αρχαιολογικούς  χώρους.   

 Ποιοτική  αναβάθμιση  των  τηλεοπτικών  προγραμμάτων και προβολή των ανθρώπων του 

πνεύματος. 

. 

 
 
 
 
 


