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ΤΑΞΗ:
Β΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 2014
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α.

Αγαπητοί συµµαθητές,

ο αρθρογράφος περιγράφοντας το αγχωτικό πλαίσιο του σύγχρονου βίου
αναδεικνύει την αναγκαιότητα υιοθέτησης αργών ρυθµών ζωής. Πιο
συγκεκριµένα, διαπιστώνει την απώλεια ελεύθερου χρόνου εξαιτίας των
µετακινήσεων, των εργασιακών και κάθε είδους υποχρεώσεων. Μέσω
διερωτήσεων διαπιστώνει ότι οι καθηµερινές υλικές απολαύσεις, η
δηµιουργική περισυλλογή κι ο προσωπικός οραµατισµός υποτάχτηκαν στο
πάθος για ταχύτητα. Η ανεπιτυχής προσπάθεια για εύρεση ελεύθερου χρόνου
ερµηνεύεται βάσει του αδιέξοδου κοινωνικού προτύπου διαβίωσης, µε
συνέπειες την υποτίµηση του ανθρώπινου βίου και το οικολογικό πρόβληµα.
Τέλος, λόγω εντατικοποίησης µέχρι και των διατροφικών συνηθειών, προτείνει
ως ιδεολογία ποιοτικού βίου τους ήπιους ρυθµούς απόλαυσης της
καθηµερινότητας.
Σας ευχαριστώ.
Καθένας έχει το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα στην ανάπαυση, στον
ελεύθερο χρόνο και ιδιαίτερα στο λογικό περιορισµό του χρόνου εργασίας.
Ωστόσο, η ανταγωνιστική σηµερινή κοινωνία, οι αυξανόµενες απαιτήσεις της
ζωής σε συνδυασµό µε το χαµηλό εισόδηµα, απαιτούν την εντατικοποίηση της
εργασίας µε τη µορφή της υπερεργασίας και της δεύτερης απασχόλησης. Η
εντατικοποίηση της εργασίας µε στόχο την κάλυψη καταναλωτικών αναγκών
και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης επιφορτίζει το άτοµο µε άγχος και
κόπωση, συνθλίβει τις ψυχικές του αντοχές και υπονοµεύει την ποιότητα ζωής
του. Εποµένως, κρίνεται αναγκαίος ο επαναπροσδιορισµός των αξιών του
ανθρώπου µε σηµαντικό βήµα την εξεύρεση του ελεύθερου χρόνου.1
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Β1.

1

Με βάση το δεδοµένο της εκφώνησης «σχολιάστε» είναι επίσης αποδεκτές όλες οι απόψεις που µπορεί να
διαφοροποιούνται σςε σχέση µε το περιεχόµενο των εννοιών «ελαστική εργασία» και «υπερεργασία», όπως
αυτές εµφανίζονται στην προς σχολιασµό φράση.
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Β2.

Ε_3.Νλ2Γ(α)

Σχόλια-Λεπτοµέρειες: «Ταχύτατα αυτοκίνητα, γρήγοροι υπολογιστές…
περισσότερες υποχρεώσεις»
Περίοδος Κατακλείδα: ∆εν υπάρχει.

Η παράγραφος αναπτύσσεται µε τη µέθοδο των παραδειγµάτων. Το θέµα της
θεµατικής πρότασης αποσαφηνίζεται µε την παράθεση παραδειγµάτων,
αντληµένων από την καθηµερινότητα. Με τα παραδείγµατα της αξιοποίησης
των µέσων µεταφοράς, των ηλεκτρονικών συσκευών επικοινωνίας και της
αύξηση ωρών εργασίας συγκεκριµενοποιείται και αισθητοποιείται η εποχή της
ταχύτητας και η ένταση που βιώνει το άτοµο µέσα σε αυτήν.
Β.3

1. Παθητική σύνταξη
Η εκµετάλλευση του χρόνου του καθένα µας έχει θεµελιώσει έναν ολόκληρο
πολιτισµό.
2. Είναι ενεργητική σύνταξη
Λιγότερες ώρες εργασίας και όχι εντατικοποίηση διεκδικούνται από τους
εργαζοµένους.

Β4.

φαΐ στο πόδι: τρώµε γρήγορα και πρόχειρα.

Ιλίγγου της ταχύτητας: ταχύτατος, βιαστικός τρόπος ζωής.
Β5

α. Αδυσώπητη: σκληρή, βίαια, ανηλεής, αµείλικτη

Αιχµάλωτος: σκλαβωµένος, ανελεύθερος, δέσµιος

β. Αρχέγονος: αρχή + γένος < γίνοµαι = γένος, γενικός, απόγονος, ευγονικός.

Ενδεικτικό Σχεδιάγραµµα2
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∆ιαφορετικά: δια + φέρω = φορέας, φορητός, φορτηγό, επιφόρτιση,
αναφορά, εισφορά.

Ενδεικτικός τίτλος: "Ελεύθερος Χρόνος: Ένας χαµένος παράδεισος"
Πρόλογος:
Μια διαρκή πάλη επιδιώξεων και δραστηριοτήτων βιώνει ο σύγχρονος νέος. Η
διεξοδική διερεύνηση γνήσιων ψυχοπνευµατικών αναζητήσεων απαιτεί

2

Το θέµα το οποίο τίθεται προς ανάπτυξη υπάρχει στο σχολικό εγχειρίδιο της Β΄ Λυκείου « Έκφραση
Έκθεση» σελ. 280 - 285 και 85 - 88 στο αντίστοιχο σχολικό βιβλίο «Θεµατικοί κύκλοι».
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ουσιαστική εκµετάλλευση των κενών διαστηµάτων της ηµέρας χωρίς
εξωτερικούς καταναγκασµούς και υποχρεώσεις. Στη σηµερινή όµως κοινωνία
ο έφηβος δεν επιτυγχάνει τη γόνιµη διαχείριση των περιορισµένων πια
ελεύθερων χρονικών περιθωρίων αυτοπραγµάτωσης. Ορµώµενος από τάσεις
µιµητισµού καταλήγει έρµαιο των απαιτήσεων της βιοµηχανίας του ελεύθερου
χρόνου. Έτσι, όλες αυτές οι επιφανειακές ενασχολήσεις κατά τις ώρες της
σχόλης ωθούν το σηµερινό µαθητή στην έκπτωση της αξίας του µε συνέπειες
τόσο σε επίπεδο ατοµικής όσο και συλλογικής ζωής.
Α΄ ερώτηµα: συνέπειες άγονης και επιφανειακής διαχείρισης του
ελεύθερου χρόνου
1η §: αρνητικές συνέπειες στην ατοµική ζωή


Σωµατικές συνέπειες: η κακή διαχείριση του χρόνου του µαθητή µε
στόχο την εκτόνωση και τη λήθη των εξεταστικών του υποχρεώσεων τον
οδηγεί στην καταπόνηση του σώµατος του µε την πολύωρη ορθοστασία,
κυρίως σε ανήλιαγους χώρους ή σε µια µορφή «καθιστικής» διασκέδασης
µπροστά από την οθόνη των ΜΜΕ. Έτσι όµως δεν αποκαθίστανται οι
σωµατικές του δυνάµεις του, δεν ξεκουράζεται. Επέρχεται περαιτέρω
σωµατική κόπωση και βιολογική φθορά, µε αποτέλεσµα την παραµέληση
εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων.

ÁÊ


Πνευµατικές συνέπειες: αποπροσανατολίζεται από την πνευµατική του
καλλιέργεια και παθητικοποιείται. Το παιδί δεν αναπτύσσει αυτόνοµα τις
δεξιότητες και οι ικανότητές του συρρικνώνονται. Αρνείται τον
προβληµατισµό, αδιαφορεί για τις πραγµατικές του ανάγκες και επιζητεί το
επιφανειακό, το εκτονωτικό. Κυρίως περνά τον ελεύθερο χρόνο του βλέποντας
τηλεόραση ή απασχολούµενος στον υπολογιστή. Παρακολουθεί άκριτα,
προτιµά θεάµατα χαµηλής ποιότητας και ταυτίζεται µε λανθασµένα πρότυπα.
Έτσι, ο ελεύθερος χρόνος, δεν πλανιέται στο χώρο της φαντασίας, της
γνωστικής επεξεργασίας και της ενδοσκόπησης.
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Ψυχικές συνέπειες: δε δρα αυτεξούσια µε βάση τις πραγµατικές του
επιθυµίες και κλίσεις, καθώς το άτοµο δέχεται άβουλα τους προτεινόµενους
τρόπους εκµετάλλευσης του ελεύθερου χρόνου. Επιλέγει τη νόθη ψυχαγωγία,
την εκτόνωση που ικανοποιεί εφήµερες απολαύσεις. Έτσι, οδηγείται στην
πλήξη, τον κορεσµό, χωρίς να ωριµάζει συναισθηµατικά.


Ηθικές συνέπειες: η κακή διαχείριση του χρόνου µπορεί να οδηγήσει
τους µαθητές σε φαινόµενα παραβατικής συµπεριφοράς µέσω της εκτόνωσής
τους σε γήπεδα και ποικίλες µορφές χουλιγκανισµού. Συχνάζουν πολλές ώρες
σε χώρους αµφίβολης ποιότητας, όπου παίζουν τυχερά παιχνίδια, πίνουν
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οινοπνευµατώδη ποτά, παρενοχλούν, υιοθετούν δηλαδή πράξεις που δεν
ταιριάζουν στην ηλικία τους και φυσικά που δεν καλλιεργούν την ηθική τους
υπόσταση.
2η §: αρνητικές συνέπειες στη συλλογική ζωή


Κοινωνικές συνέπειες: δεν ευνοούνται οι αγαστές διαπροσωπικές
επαφές. ∆ηµιουργούνται εφήµερες, επιδερµικές γνωριµίες σε βάρος της φιλίας,
της συνεργασίας, του διαλόγου. Άλλοτε το παιδί αποµονώνεται σε
εσώκλειστους χώρους διασκέδασης, γεγονός που δε βοηθά, ώστε να
αφοµοιώνει και να επεξεργάζεται µε το δικό του τρόπο τα δεκάδες ερεθίσµατα
και µηνύµατα του περιβάλλοντος του, άρα να κοινωνικοποιείται οµαλά.

Οικονοµικές συνέπειες: πιστός στο βωµό της κατανάλωσης θεωρεί το
διαθέσιµο χρόνο ευκαιρία αξιοποίησης καταναλωτικών διαθέσεων. Η ταύτισή
του µε δαπανηρά καταναλωτικά πρότυπα συνεπάγεται οικονοµική αφαίµαξη
για την οικογένεια και εθίζει το νέο, ο οποίος συνδυάζει την αξιοποίηση του
ελεύθερου χρόνου µε το χρήµα, που απαιτεί από την οικογένεια.

Πολιτιστικές συνέπειες: µαζοποιείται, καθώς οι επιλογές του
υπαγορεύονται από τη µόδα, ισοπεδώνεται η αισθητική του καλλιέργεια.
Απέχει από πολιτιστικές δραστηριότητες, δεν αναπτύσσει ολόπλευρη
προσωπικότητα που θα τον βοηθήσει να αντιµετωπίσει καταστάσεις, τις οποίες
θα κληθεί να τις αναλάβει σε µεταγενέστερα στάδια της ζωής του. Παράλληλα,
αποµακρύνεται από την παράδοση, χρησιµοποιεί αρκτικόλεξα και
νεολογισµούς, αδιαφορεί για την ιστορική γνώση, µε ορατό τον κίνδυνο
αλλοίωσης της εθνικής ταυτότητας.
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Πολιτικές συνέπειες: η αποχή από τα πολιτικά δρώµενα, η ατοµικιστική
διάθεση και η απουσία κοινωνικής συνείδησης οδηγούν στην περιφρόνηση των
δηµοκρατικών θεσµών και αξιών, λειτουργώντας πολλές φορές
αποσταθεροποιητικά για την κοινωνική συνοχή. Φαινόµενα κοµµατικοποίησης
και ρατσισµού αντανακλούν τη χειραγώγηση των νέων και εκκολάπτουν
ακραίες και συντηρητικές αντιλήψεις.
Β΄ ερώτηµα: τρόποι αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου που βελτιώνουν
την ποιότητα ζωής του έφηβου / µαθητή.
1η §: πνευµατικού, νοητικού και ιδεολογικού περιεχοµένου επιλογές

Ανάγνωση λογοτεχνικών και άλλων ποιοτικών βιβλίων: προσφέρει
πνευµατική και ηθική καλλιέργεια, τέρπει την ψυχή, ενισχύει τη φαντασία και
την ευαισθησία και ξεκουράζει.
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Ενασχόληση µε την τέχνη - θέατρο, µουσική, κινηµατογράφο, χορό,
ζωγραφική - µε τη µορφή της αυτοέκφρασης, µε παρακολούθηση ή µε
συµµετοχή σε καλλιτεχνικά δρώµενα: ψυχαγωγεί και παράλληλα προσφέρει
αισθητική αγωγή, διανοητική, συναισθηµατική, κοινωνική, πνευµατική,
ψυχική καλλιέργεια και ωρίµανση, όξυνση της κρίσης και της φαντασίας.
Γλωσσοµάθεια: αποτελεί πνευµατικό και κοινωνικό εφόδιο.


Επισκέψεις σε ιστορικούς χώρους, µουσεία, εκθέσεις, πινακοθήκες:
πνευµατική και αισθητική καλλιέργεια, γνώση του πολιτισµού, εµπέδωση
ιστορικών γνώσεων και γνωριµία / εξοικείωση µε τεχνικά, πολιτιστικά και
άλλα µεγέθη.

Εκδροµές στη φύση: αποκτώνται υγιεινές συνήθειες µε πεζοπορίες
κ.α., η απόλαυση της φύσης προσφέρει ψυχική ευφορία και πνευµατική
διαύγεια, διαµορφώνεται περιβαλλοντική συνείδηση, δίνεται η δυνατότητα για
ενδοσκόπηση και περισυλλογή.

Ταξίδια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό: διακόπτεται η ρουτίνα της
καθηµερινότητας µε την αλλαγή εντυπώσεων, επέρχεται γνωριµία µε τον
πολιτισµό και την ιστορία άλλων περιοχών ή και λαών, εµπλουτίζεται η
ιδεολογία του νέου σε κοινωνικοπολιτικά θέµατα, διευρύνονται οι γνώσεις και
οι ορίζοντές του, καλλιεργείται η ανεκτικότητα και ο σεβασµός προς τους
άλλους λαούς.
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Παρακολούθηση ή και συµµετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες,
εκδηλώσεις, διαλέξεις µε επιστηµονικά, κοινωνικά, ανθρωπιστικά θέµατα:
διευρύνονται οι πνευµατικοί ορίζοντες και οι κοινωνικές επαφές, ο µαθητής
κοινωνικοποιείται, καλλιεργείται η λογική και η κρίση του.

ÇÑ

2η §: κοινωνικού, κοινωνικοποιητικού και πολιτικού περιεχοµένου
επιλογές

Επικοινωνία, γόνιµη διαπροσωπική επαφή µε τα πρόσωπα του
οικογενειακού και του φιλικού περιβάλλοντος, φιλία: ενίσχυση κοινωνικών
επαφών και σύσφιξη σχέσεων, ψυχική επαφή και συναισθηµατική κάλυψη που
βοηθάει το νέο να αντιπαλέψει τα προσωπικά του προβλήµατα, αποφυγή της
αποµόνωσης και της αίσθησης µοναξιάς.

Άθληση και συµµετοχή σε οµαδικά παιχνίδια: συµβάλλουν στην υγεία,
στη σωµατική ευεξία, στην κοινωνικοποίηση, βελτιώνουν τις πνευµατικές και
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ψυχολογικές δυνατότητες, προσφέρουν ηθική καλλιέργεια, διασκέδαση,
έντονες συγκινήσεις, εµπειρίες και εκτόνωση του άγχους.

Ενασχόληση µε ερασιτεχνικές δραστηριότητες είτε κατά µόνας είτε
στα πλαίσια οµάδων, όπως οι κατασκευές, οι συλλογές κ.α.: προσφέρει
ευχαρίστηση, ξεκούραση, δηµιουργική απασχόληση, καλλιέργεια των κλίσεων
και δεξιοτήτων, αίσθηση οµαδικότητας και συνεργατικότητας.

Συµµετοχή σε εθελοντικές οµάδες, σωµατεία: παρέχει ψυχική
ικανοποίηση µέσω της προσφοράς και της ανθρώπινης επικοινωνίας, µειώνει
το πνεύµα ατοµικισµού της σύγχρονης εποχής, αποτελεί µέσο
κοινωνικοποίησης και καλλιεργεί τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, τον
ανθρωπισµό.

Ενηµέρωση για κοινωνικοπολιτικά, διεθνή, περιβαλλοντικά κ.α.
ζητήµατα από τον Τύπο, το διαδίκτυο, από ενηµερωτικές εκποµπές και
συµµετοχή σε κοινωνικά δρώµενα: αποτελεί µέσο κοινωνικοποίησης, ο νέος
αποκτά σφαιρική ενηµέρωση και κριτική σκέψη, ευαισθητοποιείται στα
σύγχρονα προβλήµατα, αντιλαµβάνεται την αξία της κοινωνικής δράσης και
συνοχής, συνειδητοποιεί την κοινωνική πραγµατικότητα.
Επίλογος:

ÇÑ
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Οι παραπάνω µορφές αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου αποτελούν
παράγοντες πολύπλευρης καλλιέργειας, ώστε ο µαθητής να διαµορφώσει
σταδιακά µια συγκροτηµένη προσωπικότητα και κίνητρα, για να αναπτύξει την
ελεύθερη έκφραση και την κοινωνικότητά του. Συνιστούν επενδυτικό
κεφάλαιο για την µελλοντική του δραστηριότητα ως ενεργού και υπεύθυνου
πολίτη, καθώς τον βοηθούν αποτελεσµατικά ν’ αποκτήσει αυτογνωσία και
κριτική σκέψη, ποικίλα ενδιαφέροντα και ανησυχίες µακριά από αρνητικές
επιρροές και πρότυπα. Παράλληλα, βιώνει την εσωτερική πληρότητα δίνοντας
νόηµα στην καθηµερινότητά του. Αναβαθµίζοντας συνεπώς ο έφηβος την
ποιότητα της ζωής του, αντιµετωπίζει αισιόδοξα και µε δυναµισµό το παρόν
και το µέλλον του.
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