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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

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  

Το κείμενο πραγματεύεται το θέμα του ελεύθερου χρόνου και της αξιοποίησης του. Σύμφωνα με τον 

συγγραφέα, η ορθή διαχείριση του ελεύθερου χρόνου καθορίζεται στην παιδική και εφηβική ηλικία 

από την οικογένεια και το ευρύτερο περιβάλλον. Σημαντικός είναι εξάλλου και ο χρόνος αυτός στο 

σχολείο για την αποφόρτιση των μαθητών. Παρόλα αυτά, οι πολλές σχολικές υποχρεώσεις τον 

περιορίζουν στο ελάχιστο. Θα ήταν ωφέλιμο οι σχολικές εργασίες να ολοκληρώνονται κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων ώστε οι μαθητές να αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους και να αναπτύσσουν 

ολόπλευρα την προσωπικότητά τους. 

 

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 

Δομή παραγράφου: 

Θεματική Πρόταση:     «Το πρόβλημα της διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου σήμερα δεν αφορά 

μόνο στους ενήλικους, αλλά και στους έφηβους.» 

Λεπτομέρειες: «Η νέα γενιά, συχνά, ....από την κατανάλωση υλικών αγαθών.» 

Κατακλείδα: «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.» 

Τρόπος ανάπτυξης παραγράφου: 

Η παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων.  

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/10/2019 
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Αιτιολόγηση: Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι το πρόβλημα της διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου 

αφορά και τους εφήβους. Αιτιολογεί την άποψή του αναφέροντας: «Η νέα γενιά, συχνά, .... κοινωνικής 

προσφοράς και συλλογικής δράσης.» 

Αίτιο – Αποτέλεσμα: Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η μη ορθή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 

συμβάλλει στην εκδήλωση επιθετικής ή παθητικής συμπεριφοράς. Ακόμη,  επισημαίνει ότι η επιρροή 

των ΜΜΕ και της διαφήμισης  οδηγούν τους νέους στον υλισμό. «Η νέα γενιά, συχνά, ... από την 

κατανάλωση υλικών αγαθών.» 

 

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

 

διέθετε: είχε 

σημασία: αξία 

ραγδαία: σφοδρή 

ανία: πλήξη 

 

 Μονάδες 4 

 

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

 

αδιαφορία: ενδιαφέρον 

ευτυχίας: δυστυχίας 

συλλογική: ατομική 

σημαντικό: ασήμαντο 

Μονάδες 4 

 

3η Δραστηριότητα 

 

A4. Με αφορμή διάλογο που έχει ανοιχτεί 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 

 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Άρθρο 

Τίτλος: Ο ελεύθερος χρόνος των νέων 

Πρόλογος: Ο ελεύθερος χρόνος των νέων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πεδία για την 

κοινωνικοποίησή τους, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τη διαμόρφωση της ταυτότητάς τους. 

Ωστόσο, στην εποχή μας παρατηρείται συχνά ότι οι νέοι δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο ελεύθερο 

χρόνο, λόγω των αυξημένων υποχρεώσεών τους καθώς και ότι δεν τον αξιοποιούν εποικοδομητικά. Η 

οικογένεια και το σχολείο μπορούν ποικιλοτρόπως να βοηθήσουν τους νέους. 

 

Κύριο Μέρος: Τρόποι με τους οποίους η οικογένεια και το σχολείο μπορούν να συμβάλλουν στην 

ορθή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων 
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Η οικογένεια οφείλει να: 

 παρέχει κίνητρα και ερεθίσματα για γνήσια ψυχαγωγία 

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

 αναπτύσσει το διάλογο, ώστε ο νέος να επικοινωνεί δημιουργικά με τους 

συνανθρώπους του. 

 

Το  σχολείο κρίνεται απαραίτητο να: 

 προβλέπει στα αναλυτικά προγράμματα και να δημιουργεί προϋποθέσεις, ώστε οι νέοι να 

εκφράζουν τις κλίσεις και τις δεξιότητές τους 

 να καλλιεργεί την αγάπη για το βιβλίο με καλογραμμένα διδακτικά εγχειρίδια και 

ενημέρωση για κατάλληλα αναγνώσματα 

 φέρνει τους νέους από νωρίς σε επαφή με τις καλές τέχνες και συμβάλλει στην αισθητική 

αγωγή τους (δημιουργία καλλιτεχνικών ομάδων). 

 οργανώνει επισκέψεις σε μουσεία και σε άλλου είδους πολιτισμικές δραστηριότητες 

(συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις) 

 

Επίλογος: Οι νέοι, λοιπόν, της εποχής μας ζουν έντονα και με γρήγορους ρυθμούς ζωής. Ωστόσο, όλοι 

μαζί γονείς, σχολείο και πολιτεία, μπορούν και πρέπει να ενδιαφέρονται άμεσα για τις ευρύτερες 

πλευρές της ζωής των νέων σχεδιάζοντας ή ενεργοποιώντας προγράμματα διάθεσης του ελεύθερου 

χρόνου, για την ικανοποίηση των ενδιαφερόντων και την ψυχαγωγία  των νέων. 

 

 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

1η Δραστηριότητα 

Β1.     Στη Σύμη τα απογεύματα οι νοικοκυρές συγκεντρώνονταν σε κάποιο σπίτι και έκαναν μαζί τις 

δουλειές τους. Άλλες έκοβαν κουρέλια , άλλες έπλεκαν, καθάριζαν αμύγδαλα, ξεσπόριαζαν τη φακή 

ή τα φασόλια, ενώ άλλες έφτιαχναν κουλουράκια. Τα παιδιά, από την άλλη πλευρά, έπαιζαν στην αυλή 

κουτσό, τ’ αγάλματα ή κυρίες ή κάθονταν κι αυτά στην κουζίνα κι έπαιζαν στον αποκρέβατο, που ήταν 

ένα είδος παταριού. 

 

2η Δραστηριότητα 

Β2. Εικόνες:  

 «Κι έπρεπε να δουλέψουν όλες μαζί. Να, να καθαρίσουν τ΄ αμύγδαλα, να ξεσποριάσουν τη 

φακή ή τα φασόλια, να ετοιμάσουν κουλουράκια ή ν΄ανοίξουν χυλοπίτες». 

 «Σ’ εμάς στη Σύμη, οι κουζίνες δεν είναι κουτσουλές, όπως είναι εδώ. Είναι ένα μεγάλο 

δωμάτιο, πολύ μεγάλο, που κάνουμε όλες 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».  

Μεταφορές: 

 «Για να καπνίσει, να διώξει το κακό απ’ το σπίτι, να τρομάξει τους καλικαντζάρους». 

 «Εδώ τα παράθυρα είναι, αδύνατα». 

 «τα κάνει θρεφτάρια». 

Παρομοίωση: 
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 «Τούτο της Αθήνας… κάπως μυρίζει… αλλιώτικο στο στόμα… σα φάρμακο». 

 

Τα σχήματα λόγου διεγείρουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη για το περιεχόμενο του κειμένου, 

συμβάλλουν στην αισθητική του απόλαυση και κάνουν το ύφος ζωντανό και άμεσο. 

 

3η Δραστηριότητα 

Β3.    Είναι γεγονός πως οι έντονοι ρυθμοί ζωής στις σύγχρονες κοινωνίες  εξαντλούν τον άνθρωπο 

και υπονομεύουν την ψυχική του υγεία. Παρ΄ όλα αυτά οφείλουμε να αξιοποιούμε σωστά τον ελεύθερό 

μας  χρόνο προκειμένου να ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα και μέσω αυτού να νιώθουμε 

πνευματική και ψυχική ολοκλήρωση. 

Εποικοδομητική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου: 

 Ανάγνωση βιβλίων, παρακολούθηση θεατρικών ή μουσικών παραστάσεων: 

διευρύνουν τους πνευματικούς  ορίζοντες και εξευγενίζουν τα συναισθήματα του νέου. 

 Τακτική άθληση: εξασφαλίζει την σωματική υγεία, προσδίδει ανώτερη ποιότητα στην 

καθημερινή του ζωή, αφού μέσω της άθλησης απομακρύνεται από την ρουτίνα και το 

άγχος της καθημερινότητας. Αποδρά, αναζωογονείται και νιώθει συναισθηματική 

ολοκλήρωση. 

 Συναναστροφή και παρέα με τους συνομήλικους: μέσω της παρέας, ο νέος 

κοινωνικοποιείται. Ανταλλάζει απόψεις, αποκτά κοινά ενδιαφέροντα με τα άτομα της 

ηλικίας του. Μαθαίνει να σέβεται και να ακούει τις απόψεις των άλλων. Συμβουλεύει 

και δέχεται συμβουλές από τους άλλους. Εντάσσεται ομαλά στο κοινωνικό σύνολο 

αναπτύσσοντας τις διαπροσωπικές του σχέσεις. 

 Εκδρομές και ταξίδια: ο νέος έρχεται σε επαφή με καινούριες ιδέες, αποκτά εμπειρίες 

και αναπτύσσει την κριτική του σκέψη. Γνωρίζει την κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα 

καθώς και την ιστορία άλλων λαών  και καλλιεργείται πνευματικά, ηθικά και ψυχικά.  

 Εθελοντισμός: αποτελεί ενεργό συμμετοχή του νέου στα κοινά. Τον απομακρύνει από 

τον χρησιμοθηρικό τρόπο ζωής και την απομόνωση της σύγχρονης κοινωνίας. Με την 

εθελοντική προσφορά νιώθει ευτυχία και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. 

 


