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Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Ο ελεύθερος χρόνος στην εποχή μας  

Αν κοιτάξουμε προς το παρελθόν, δε θα βρούμε καμιά άλλη γενιά, η οποία να διέθετε τόσο 

πολύ χρόνο, να κατείχε τόσα υλικά μέσα και να είχε τόση μόρφωση όσο η σημερινή. Έχουμε ήδη 

εγκαταλείψει τη λεγόμενη κοινωνία της εργασίας, στην οποία ζούσαμε για να δουλεύουμε, και 

βιώνουμε μια πολυσύνθετη κοινωνική πραγματικότητα, στην οποία δουλεύουμε για να ζούμε. Ο 

τρόπος με τον οποίο οργανώνουμε και διευθετούμε τον ελεύθερο χρόνο στην εποχή μας αποκτά 

πρωταρχική σημασία και εμφανίζεται εξίσου σημαντικός με τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται και 

κατανέμεται ο χρόνος εργασίας στον επαγγελματικό τομέα. Η ραγδαία αύξηση του ελεύθερου χρόνου 

σε σχέση με το παρελθόν θέτει το πρόβλημα της κατάλληλης διαχείρισής του.  

Το πρόβλημα της διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου σήμερα δεν αφορά μόνο στους ενήλικους, 

αλλά και στους έφηβους. Η νέα γενιά, συχνά, διακατέχεται από αισθήματα απομόνωσης και ανίας και 

γενικότερα από αρνητικά συναισθήματα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις μετατρέπονται σε 

επιθετικότητα, χρήση βίας ή αδιαφορία. Οι μαθητές, ήδη από την παιδική ηλικία, περνούν πολλές ώρες 

της ημέρας μπροστά σε μια οθόνη και βιώνουν μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και 

κοινωνικής δικτύωσης τη ζωή από «δεύτερο χέρι», ενώ ταυτόχρονα μέσα από τον καταιγισμό της 

διαφήμισης οδηγούνται στην εμπορευματοποίηση του ελεύθερου χρόνου και σταδιακά εθίζονται στην 

επιδίωξη της ευτυχίας, κυρίως μέσα από την κατανάλωση υλικών αγαθών. Οι σύγχρονες αναπτυγμένες 

κοινωνίες φαίνεται να οδηγούν τα παιδιά της «ευημερίας» σε ένα μέλλον με πολύ ελεύθερο χρόνο, 

λιγότερο χρόνο εργασίας και ακόμη λιγότερη διάθεση κοινωνικής προσφοράς και συλλογικής δράσης.           

Όμως, οι στάσεις και οι συμπεριφορές που αναπτύσσονται σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο 

κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας είναι καθοριστικής σημασίας, δεδομένου ότι 

παγιώνονται1 και αναπαράγονται σε όλη την υπόλοιπη ζωή του ανθρώπου. Από κοινωνιολογικές 

έρευνες προκύπτει ότι το 90% των δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου διαμορφώνεται και 

σταθεροποιείται μέχρι την ηλικία των 19 χρόνων. Πιο συγκεκριμένα, το προσωπικό στυλ ελεύθερου 

χρόνου επηρεάζεται και διαμορφώνεται από την οικογένεια, τους φίλους και τους γνωστούς, από το 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, από το ίδιο το άτομο και τις κοινωνικοοικονομικές, μορφωτικές 

«προδιαγραφές» του, αλλά ως έναν βαθμό και από το σχολείο, που αποτελεί έναν σημαντικό 

παράγοντα της δευτερογενούς κοινωνικοποίησης του παιδιού.  

Ο ελεύθερος χρόνος στο σημερινό σχολείο αντισταθμίζει την ένταση και τα προβλήματα που 

προκύπτουν από τη διδασκαλία, εξισορροπεί καταπιεσμένες ανάγκες και κινητικούς περιορισμούς και 
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ξεκουράζει τους μαθητές από τον φόρτο της διδασκαλίας. Με αυτήν την έννοια, ο ελεύθερος χρόνος 

στο σχολείο θεωρείται πολύτιμος και απαραίτητος για την ισόρροπη ανάπτυξη του μαθητή, αν και 

θεωρείται συχνά ανεπαρκής. Σε κάθε περίπτωση πάντως δε συνδέεται με τη σχολική εργασία, με 

αποτέλεσμα ο ελεύθερος χρόνος και η διδασκαλία να αποτελούν δύο αντίθετες περιστάσεις της 

σχολικής ζωής, που λειτουργούν ως ξεχωριστές νησίδες, αποκομμένες μεταξύ τους. Πολλές φορές, 

όμως, το σχολείο αδυνατεί να σχεδιάσει και να αξιοποιήσει επαρκώς περιστάσεις ελεύθερου χρόνου 

και να τις συνδέσει με τη μάθηση και την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή. 

Επιπρόσθετα, επιβαρύνει και τον εξωσχολικό ελεύθερο χρόνο του μαθητή, αφού από το σχολείο του 

ανατίθενται υποχρεώσεις και σχολικές εργασίες, συχνά υπερβολικά απαιτητικές σε κόπο και χρόνο, 

πολλές από τις οποίες θα ήταν προτιμότερο και πιο ευχάριστο για τους μαθητές να καλύπτονται στη 

διάρκεια του σχολικού προγράμματος, ώστε να έχουν στη διάθεσή τους περισσότερο ελεύθερο χρόνο.  

1 παγιώνω: σταθεροποιώ  

Ν. Χανιωτάκης - Ι. Θωίδης. (2002). «Διαθεματικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου στο 

Ολοήμερο Σχολείο», Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 6, 241-245 (διασκευή) 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

1η Δραστηριότητα 

Α1. «Όμως, οι στάσεις και οι συμπεριφορές ... στη διάθεση τους περισσότερο ελεύθερο χρόνο»: Να 

αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του συγκεκριμένου αποσπάσματος του κειμένου. (60-80 

λέξεις)  

Μονάδες 15  

 

2η Δραστηριότητα 

 

Α2. Να βρείτε τη δομή (μονάδες 2) και τον τρόπο ανάπτυξης (μονάδες 2.5) της δεύτερης παραγράφου 

του κειμένου («Το πρόβλημα της διαχείρισης… συλλογικής δράσης.»). Να τεκμηριώσετε την απάντησή 

σας με αναφορές στο κείμενο (μονάδες 2.5).  

  

Μονάδες 7 

 

A3. α) Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου χωρίς να 

αλλοιώνεται το περιεχόμενο του κειμένου:  

 

διέθετε, σημασία, ραγδαία, ανία 

 

Μονάδες 4 
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β) Να γράψετε μία αντώνυμη λέξη για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: 

 

αδιαφορία, ευτυχίας, συλλογική, σημαντικό 

Μονάδες 4 

 

3η Δραστηριότητα 

 

A4. Με αφορμή διάλογο που έχει ξεκινήσει στη σχολική κοινότητα σχετικά με τον τρόπο που 

διαχειρίζονται οι νέοι τον ελεύθερο χρόνο τους, γράφετε ένα άρθρο (200-250 λέξεων) στη μαθητική 

εφημερίδα στο οποίο προτείνετε τρόπους με τους οποίους η οικογένεια και το σχολείο μπορούν να 

βοηθήσουν τους νέους να αξιοποιούν ορθά τον ελεύθερο χρόνο τους. 

  

Μονάδες 20 

 

 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Η ζωή στη Σύμη 

 

Το κείμενο είναι απόσπασμα από το πρώτο μυθιστόρημα της Ευγενίας Φακίνου Αστραδενή, το οποίο 

κυκλοφόρησε το 1982. Ηρωίδα του μυθιστορήματος είναι η μικρή Αστραδενή από τη Σύμη των 

Δωδεκανήσων, μαθήτρια στην Ε΄ Δημοτικού, που έρχεται με τους γονείς της στην Αθήνα για να βρει 

καλύτερη δουλειά ο πατέρας της. Όπως είναι φυσικό, έκπληκτη η Αστραδενή βιώνει πολλές 

καινούριες εμπειρίες στην Αθήνα. Η ζωή στην πρωτεύουσα διαφέρει πολύ από τη ζωή όπως την ήξερε 

στο μικρό νησί της. Στην πατρίδα της άλλες ήταν οι ασχολίες των ανθρώπων, οι ρυθμοί της ζωής ήταν 

πιο χαλαροί και οι ανθρώπινες σχέσεις πιο στενές. Μια εικόνα από την παραδοσιακή αυτή ζωή 

περιγράφεται στο παρακάτω απόσπασμα. 

 

 

Στη Σύμη, τ’ απογεύματα πότε ερχότανε η Αλεμίνα στο δικό μας, πότε πηγαίναμε εμείς στης 

Ελένης, πότε όλες πηγαίναμε στο Ζωπιάκι. Oι μανάδες κάνανε τις δουλειές τους τις απογευματινές. 

Άλλη έπλεκε, άλλες κόβανε κουρέλια για κουρελούδες, άλλη έπλεκε νταντέλα. Εκτός κι αν είχανε 

δουλειά συντροφική. Της εποχής. Κι έπρεπε να δουλέψουν όλες μαζί. Να, να καθαρίσουν τ' αμύγδαλα, 

να ξεσποριάσουν1 τη φακή ή τα φασόλια, να ετοιμάσουν κουλουράκια ή ν' ανοίξουν χυλοπίτες.  

Εμείς, τα παιδιά, παίζαμε στην αυλή, αν ήταν καλοσύνη2. Αλλιώς, καθόμαστε πάνω στον 

αποκρέβατο, στην κουζίνα που 'χει ζέστη, δίπλα τους. Και τα δυο μ' αρέσανε. Στις αυλές παίζαμε το 

κουτσό ή τ' αγάλματα ή τις κυρίες. Στην κουζίνα παίζαμε μαμά και παιδιά ή σχολείο. Είχε κι αυτό το 

γούστο του, γιατί, ενώ έπαιζες, άκουγες και τις μανάδες να κουβεντιάζουνε καθώς δουλεύανε. Σ’ εμάς, 

στη Σύμη, οι κουζίνες δεν είναι έτσι κουτσουλές3, όπως είναι εδώ. Είναι ένα μεγάλο δωμάτιο, πολύ 

μεγάλο, που κάνουμε όλες μας τις δουλειές. Κοιμόμαστε κιόλας, το χειμώνα που ’χει κρύο. Στη μια 

του άκρη έχει τον αποκρέβατο —ένα πατάρι, πες— μεγάλο και ψηλό ένα μέτρο. Ανεβαίνεις με τρία 

σκαλάκια. Έχει κι ένα κάγκελο στην άκρη. Αυτό βολεύει πολύ για να μην πέφτουν τα παιδιά που 
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κοιμούνται όλα εκεί. Το στρώνουμε με ωραίες κουρελούδες και παίζουμε —ξυπόλητες για να μη 

λερώνουμε— μαμάδες και παιδιά. Από κάτω ο αποκρέβατος είναι αποθήκη. Φυλάμε διάφορα 

πράγματα. Εκεί λέμε στα μικρά ότι θα τα κλειδώσουμε αν δεν είναι φρόνιμα. Κι αυτά φοβούνται τον 

αράπη ή τη γριά και κάθονται φρόνιμα.         

O πατέρας και η μάνα μου κοιμούνται ψηλά ψηλά, σ’ ένα κρεβάτι που ανεβαίνεις με δεκαπέντε 

σκαλιά. Στην άλλη άκρη του δωμάτιου είναι η τσιμιά, το τζάκι δηλαδή, και δίπλα η βρύση της 

στέρνας4. Το τζάκι δεν το ανάβουμε συχνά. Άλλωστε τι κρύο κάνει στη Σύμη… ψιλοπράγματα. Έτσι 

και ρουφήξεις ένα φασκόμηλο… ζεστάθηκες στο πι και φι!… Μόνο τα Χριστούγεννα το ανάβουμε, 

έτσι για το καλό. Για να καπνίσει, να διώξει το κακό απ’ το σπίτι, να τρομάξει τους καλικαντζάρους. 

Τον άλλο καιρό έχουμε ακουμπισμένο εκεί το πετρογκάζ και μαγειρεύουμε. Δίπλα είναι το παράθυρο. 

Σ’ εμάς, στη Σύμη, τα παράθυρα είναι αλλιώτικα. Το είδα αυτό μόλις μπήκα και μου ’κανε εντύπωση. 

Εδώ τα παράθυρα είναι, πώς να το πω, αδύνατα. Σ’ εμάς έχουνε ένα πολύ φαρδύ πρεβάζι απ’ τη μέσα 

μεριά. Εκεί ακουμπάμε διάφορα πράγματα. Μάλιστα, το ένα παράθυρο της κουζίνας έχει το πρεβάζι 

του φτιαγμένο νεροχύτη. Γέρνει, δηλαδή, λίγο προς τα έξω κι έχει μια τρύπα φαρδιά που διώχνει τα 

σαπουνόνερα έξω.         

Κάτω απ’ το παράθυρο φυτεύουμε μελιτζανιές, δυόσμο, βασιλικά, κατιφέδες5. Το 

σαπουνόνερο είναι σπουδαίο για τα λουλούδια και τα λαχανικά. Λίπασμα, που λέει κι ο πατέρας. Και 

τα κάνει θρεφτάρια6, να, μέχρι εκεί πάνω. Κι ούτε που πάει χαμένο, όπως εδώ. Εδώ, καλέ, πού το 

πετάνε τόσο νερό;… Δεν το λυπούνται;… Αλλά τι λέω, η χαζή, τι να λυπηθούνε!… Εδώ ανοίγουν τη 

βρύση, και φρρρρτ! τρέχει το νερό… Δεν έχουν στέρνα, να φοβούνται μην πατώσει και μείνουν χωρίς 

νερό. Πάντως το στερνίσιο το νερό είναι το καλύτερο. Είναι θεοβρεχάμενο, που λένε οι παλαιοί. Είναι 

ωραίο, γλυκό νερό. Κάνει ωραία σαπουνάδα. Και στο λούσιμο είναι σπουδαίο. Τούτο της Αθήνας… 

κάπως μυρίζει… αλλιώτικο στο στόμα… σα φάρμακο…      

Βέβαια, το νερό της στέρνας πρέπει να το προσέχεις. Θέλει καλό κουμάντο για να περάσεις το 

καλοκαίρι σου και να σου μείνει και λίγο να πλύνεις τις κουβέρτες και τις κουρελούδες… 

Ε. Φακίνου, Αστραδενή, Κέδρος 

 

ξεσποριάσουν1 (ξεσποριάζω, για όσπρια): βγάζω το σπόρο από το κέλυφος 

αν ήταν καλοσύνη2: αν είχε καλό καιρό  

κουτσουλές3: πολύ μικρές  

στέρνα4: τεχνητή δεξαμενή για τη συγκέντρωση νερού  

κατιφές5: είδος καλλωπιστικού φυτού με μικρά βαθυκόκκινα λουλουδια  

θρεφτάρια6: καλοθρεμμένα 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

1η Δραστηριότητα 

Β1. Σε μία παράγραφο 50-60 λέξεων να αναφέρετε ποιες ήταν οι δραστηριότητες τόσο των μεγάλων 

ανθρώπων όσο και των μικρών παιδιών στη Σύμη σύμφωνα με το κείμενο.  

15 μονάδες 

 

2η Δραστηριότητα 

Β2. Στο κείμενο υπάρχουν σχήματα λόγου. Να εντοπίσετε και να καταγράψετε δυο εικόνες (μονάδες 

5), μια μεταφορά (μονάδες 4) και μία παρομοίωση (μονάδες 4). Για ποιον λόγο χρησιμοποιεί ο 

συγγραφέας αυτά τα εκφραστικά μέσα (μονάδες 2); 

15 μονάδες 

 

3η Δραστηριότητα 

Β3. Η συγγραφέας του κειμένου μας παρουσιάζει πώς περνούσαν τον ελεύθερο τους χρόνο στον 

παρελθόν οι κάτοικοι της Σύμης. Σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων να αναφέρετε πώς αξιοποιείτε 

εποικοδομητικά τον ελεύθερο σας χρόνο.                                                            

 

20 μονάδες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


