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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ 

[Τηλεπαιχνίδια επιβίωσης ή επιβεβαίωσης;] 

Τα µαξιλάρια του καναπέ αποσπώνται από το κυρίως σώµα, προκειµένου να 

γίνουν ασταθείς διάδροµοι. Το υπόλοιπο τµήµα παραµένει στη θέση του και 

λειτουργεί ως εµπόδιο. Το τραπεζάκι του σαλονιού χρησιµεύει, για να µπορεί να 

πραγµατοποιείται το έρπινγκ µεταξύ των τεσσάρων ποδιών ενώ τα επιτοίχια ράφια ως 

σκάλα για σκαρφάλωµα. Ο πρώτος που θα τερµατίσει µετά από µια διπλή πορεία θα 

κερδίσει ως έπαθλο µια πίτσα, την οποία θα έχει φτιάξει η µαµά, καθώς όλο αυτό που 

περιγράφεται παραπάνω είναι η µεταφορά του «Survivor» στο σαλόνι ενός σπιτιού µε 

συµµετέχοντες δύο εξάχρονους. 

∆εν είναι οι µόνοι που προσπαθούν έστω και νοερά να µεταφερθούν στις 

παραλίες του Αγίου ∆οµίνικου. Η διείσδυση του ριάλιτι επιβίωσης σε όλα τα µήκη 

και πλάτη της κοινωνίας είναι κάτι παραπάνω από έντονη. Αγγίζει τα όρια του 

πρωτοφανούς. Και δεν µετράται µόνο σε νούµερα τηλεθέασης, αλλά σε µεγέθη τα 

οποία µέχρι σήµερα δεν ήταν γνωστά και δεν συνιστούσαν εργαλεία µέτρησης στον 

χώρο της τηλεόρασης. Για παράδειγµα, τα έντονα παράπονα των δασκάλων και 

διευθυντών δηµοτικών σχολείων προς τους γονείς, επειδή τα παιδιά τους πηγαίνουν 

νυσταγµένα τις πρώτες ώρες των µαθηµάτων, καθώς ξενυχτούν, για να 

παρακολουθήσουν τις αναµετρήσεις Μαχητών - ∆ιασήµων. […] 

Ένα ριάλιτι βρήκε στόχο χρονικά µια εξαθλιωµένη κοινωνία, η οποία στην 

οθόνη της τηλεόρασής της είδε µια τηλεοπτική µεταφορά του προσωπικού της 

δράµατος: της πείνας, της εµφυλιοπολεµικής διάθεσης και του αδικαιολόγητα 

έντονου ανταγωνισµού. Ακόµη και αν το έπαθλο δεν ήταν οι κεφτέδες µε τις 

τηγανητές πατάτες, και πάλι ο αγώνας θα ήταν σκληρός µόνο και µόνο για χάρη των 

εντυπώσεων. Κανένας οίκτος για τους χαµένους, καµία κίνηση υποστήριξης. Για 

παράδειγµα, αν και οι ∆ιάσηµοι κέρδιζαν σερί τις µονοµαχίες και τα αγωνίσµατα, 

ποτέ δεν προσέφεραν ούτε ένα µέρος της τροφής τους -ακόµη κι όταν αυτή ήταν 

διπλή (χάµπουργκερ και hot dog)- στους πεινασµένους ανταγωνιστές τους. Ούτε καν 
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πέρασε από το µυαλό τους κάτι τέτοιο. Μονοφαγάδες και απόλυτα εγωιστές. Το 

«Survivor» είναι ουσιαστικά η µικρογραφία µιας κοινωνίας σε κατάσταση 

εξαθλίωσης µε µικρές αναλαµπές χαράς και ανατροπής. Όλο αυτό πασπαλίζεται και 

από τη µαταιοδοξία της προβολής και της δηµοσιότητας, που για µεν τους Μαχητές 

λειτουργεί ως κάτι πρωτόγνωρο, για δε τους ∆ιάσηµους, σε εποχές όπου η σόουµπιζ 

ζει µια βαρβάτη παρακµή, ως ενισχυτική ένεση. […] 

Μεγάλο µέρος του κοινού που είναι άξιο αναφοράς είναι το νεανικό ή 

δυναµικό ή πολύ νεαρό ή όπως θέλουν να το αποκαλούν ειδικοί και µη ειδικοί του 

χώρου. Οι πιτσιρικάδες, οι οποίοι είχαν γυρίσει την πλάτη στην τηλεόραση, το 

παρακολουθούν πλέον φανατικά. Ένα µεγάλο κοµµάτι κόσµου, το οποίο δεν το 

αφορούσε το ελληνικό πρόγραµµα της ιδιωτικής τηλεόρασης, αλλά το µόνο που το 

ενδιέφερε ήταν το κατέβασµα ξένων σειρών και ταινιών, ξαφνικά γίνεται ο σκληρός 

πυρήνας των τηλεθεατών του «Survivor». Και φυσικά τα πολύ µικρά παιδιά που 

ακόµη λειτουργούν γοητευµένα από το παιχνίδι -και δη το οµαδικό- και τα οποία 

έχουν ανακαλύψει ένα νέο είδος δράσης, για να σπάσει η µονοτονία του ποδοσφαίρου 

και του ηλεκτρονικού παιχνιδιού. 

Σε όλο αυτό παίρνει µέρος φυσικά και το κοινό, το οποίο καλείται κάθε φορά 

να ψηφίσει το πρόσωπο που θέλει να αποχωρήσει από το περίφηµο Συµβούλιο του 

Νησιού. Αυτοί που ψηφίζουν ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες και σίγουρα ο ρόλος 

τους είναι καθοριστικός για τις εξελίξεις. Μια ακόµη ικανοποίηση γι’ αυτή τη µερίδα 

του κόσµου που, εκτός από την ταύτιση που µπορεί να νιώσει µε κάποιον από τους 

παίκτες, παίρνει και το ρόλο του καθοριστικού παράγοντα της πορείας του 

αγαπηµένου του προγράµµατος. 

∆ιασκευασµένο άρθρο της Αφροδίτης Γραµµέλη από τον ηµερήσιο τύπο (07/03/2017). 

 

Ο ελεύθερος χρόνος των εφήβων 

Ο ελεύθερος χρόνος των εφήβων αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα 
πεδία για την κοινωνικοποίησή τους, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τη 

διαµόρφωση της ταυτότητάς τους. Ο τρόπος ωστόσο µε τον οποίο οι έφηβοι 

αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους συνδέεται ποικιλοτρόπως µε την ψυχική αλλά 

και τη σωµατική τους ανάπτυξη και υγεία. 

Οι έφηβοι αφιερώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους σε δραστηριότητες δύο ειδών. 

Πρώτον, σε αυτές που απαιτούν φυσική άσκηση (π.χ. ποδόσφαιρο, ποδήλατο, 

µπαλέτο) και δεύτερον σε καθιστικές δραστηριότητες (π.χ. τηλεόραση, ηλεκτρονικός 

υπολογιστής, ηλεκτρονικά παιχνίδια, βιβλία, κτλ.). Ο χρόνος που αφιερώνουν οι 

έφηβοι σε κάθε έναν από αυτούς τους δύο τύπους δραστηριοτήτων απασχολεί τα 

τελευταία χρόνια τους επαγγελµατίες υγείας, αφού φαίνεται πως οι έφηβοι τείνουν να 

ασχολούνται λιγότερο µε φυσικές και περισσότερο µε καθιστικές δραστηριότητες. 

[…] 

Η τηλεόραση αποτελεί ένα από τα βασικά µέσα ενηµέρωσης και διασκέδασης 

στις δυτικές κοινωνίες και έχει γίνει αντικείµενο πολλών ερευνών σχετικά µε τις 
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επιδράσεις της στα παιδιά και τους εφήβους. Σήµερα δεν απασχολούνται µόνο µε την 

τηλεόραση, αλλά αφιερώνουν πολύ χρόνο και σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. 

ηλεκτρονικός υπολογιστής). Πολλές µελέτες έχουν εστιάσει στις επιπτώσεις που έχει 

στην υγεία τους ο χρόνος που βρίσκονται συνολικά µπροστά από την οθόνη 

ηλεκτρονικών συσκευών (screen time) και έχουν δείξει ότι σχετίζεται µε αύξηση 

βάρους και παχυσαρκία, πρώιµη έναρξη σεξουαλικής ζωής, βίαιες ή επιθετικές 

συµπεριφορές, πρώιµη έναρξη καπνίσµατος και χρήσης αλκοόλ. 

Επιπλέον, ο αυξηµένος χρόνος παρακολούθησης τηλεόρασης και γενικά ο 
χρόνος µπροστά από µία οθόνη επηρεάζει τις κοινωνικές σχέσεις των εφήβων, 

καθώς µελέτες έχουν επισηµάνει ότι συνδέεται µε τη µείωση του χρόνου προσωπικών 

συναναστροφών και µε τη χαµηλή ποιότητα συναισθηµατικού δεσµού µε τους γονείς 

και τους συνοµηλίκους. Η συχνή παρακολούθηση τηλεόρασης σχετίζεται και µε σειρά 

προβληµάτων αργότερα στη ζωή όπως κάπνισµα, κακή φυσική κατάσταση, 

ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες, υψηλά επίπεδα χοληστερίνης στο αίµα και 

παχυσαρκία. Ειδικά για την τηλεόραση, η Αµερικανική Παιδιατρική Ακαδηµία 

συνιστά οι γονείς να µην επιτρέπουν στα παιδιά τους να βλέπουν τηλεόραση για 

περισσότερο από δύο ώρες ηµερησίως. 

Κοκκέβη Ά, Φωτίου Α, Ξανθάκη Μ., Καναβού Ε. Ο ελεύθερος χρόνος των εφήβων. Σειρά 

θεµατικών τευχών: Έφηβοι, Συµπεριφορές & Υγεία. Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο 

Ψυχικής Υγιεινής. Αθήνα, 2011. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α.1. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στο πρώτο κείµενο, να εξηγήσετε 

γιατί ένα τηλεπαιχνίδι επιβίωσης έχει τόσο ευρεία απήχηση στην κοινωνία και 

ειδικότερα στα παιδιά και στους εφήβους; (Να απαντήσετε σε µια παράγραφο 

περίπου 120 λέξεων.) (µονάδες 15) 

Α.2. «Ο ελεύθερος χρόνος των εφήβων αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα 

πεδία για την κοινωνικοποίησή τους». Να αναπτύξετε το περιεχόµενο της 

παραπάνω φράσης σε µια παράγραφο 80- 100 λέξεων. (µονάδες 10) 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 25 

Β.1. α. Να βρείτε δύο τρόπους ανάπτυξης στη δεύτερη (2
η
) παράγραφο του 

δεύτερου κειµένου: «Οι έφηβοι αφιερώνουν… µε καθιστικές 

δραστηριότητες.» (µονάδες 06) 

β. Ποια είναι η δοµή της τέταρτης παραγράφου (4
ης

) του πρώτου κειµένου: 

«Μεγάλο µέρος του κοινού… και του ηλεκτρονικού παιχνιδιού.»; (µονάδες 

04) 

Β.2. «Επιπλέον, ο αυξηµένος χρόνος παρακολούθησης τηλεόρασης και γενικά ο 

χρόνος µπροστά από µία οθόνη επηρεάζει τις κοινωνικές σχέσεις των 
εφήβων…» Να µετατρέψετε τη σύνταξη της παραπάνω φράσης από 

ενεργητική σε παθητική. (µονάδες 03) 
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Β.3. α. Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (παραγωγική ή επαγωγική) της τρίτης 

(3
ης

) παραγράφου του δεύτερου κειµένου: «Η τηλεόραση αποτελεί… και 

χρήσης αλκοόλ.». (µονάδες 02) 

β. Ακόµη, για παράδειγµα: Να γράψετε τη σηµασία των παραπάνω 

διαρθρωτικών λέξεων, µε τις οποίες διασφαλίζεται η συνοχή στην τρίτη 

(3
η
) παράγραφο του πρώτου κειµένου: «Ένα ριάλιτι βρήκε… ως ενισχυτική 

ένεση.» (µονάδες 02)  

 

Β.4. α. στόχο, κέρδιζαν, αποκαλούν, επιπτώσεις: Να γράψετε µια συνώνυµη για 

καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις των κειµένων. (µονάδες 04) 

β. Με τη λέξη «πυρήνας» να σχηµατίσετε δύο προτάσεις (ή περιόδους), 

χρησιµοποιώντας την στη µία µε τη δηλωτική (κυριολεκτική) και στην 

άλλη µε τη συνυποδηλωτική (ποιητική) της σηµασία. (µονάδες 04) 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 25 

Γ. Στο πλαίσιο της θεµατικής εβδοµάδας, που διοργανώθηκε στο σχολείο σας, 

σας ανέθεσαν το θέµα: «ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ». Σε οµιλία σας 

(περίπου 400 λέξεις) να παρουσιάσετε στους συµµαθητές σας: 

α. τους λόγους για τους οποίους οι σηµερινοί έφηβοι δεν διαθέτουν ελεύθερο 

χρόνο, 

β. τους τρόπους µε τους οποίους το σχολείο κι η οικογένεια θα µπορούσαν να 

προσφέρουν παραδείγµατα δηµιουργικής αξιοποίησής του. 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 50 

 

 

Σας ευχόµαστε επιτυχία!! 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α11.   Ευρεία απήχηση στο τηλεοπτικό κοινό ανεξαρτήτως ηλικίας έχουν 

τηλεοπτικά προγράµµατα, όπως το «Survivor», τα οποία προβάλλουν ως 

θέαµα τη βιντεοσκοπηµένη καθηµερινότητα παικτών. Ο ρεαλιστικός 

χαρακτήρας του θεάµατος, η οικεία θεµατολογία, η επιλογή παικτών µε τους 

οποίους εύκολα κάποιος µπορεί να ταυτιστεί και η παρέµβαση στην εξέλιξη 

του παιχνιδιού µέσω της ψηφοφορίας τούς γοητεύουν. Συνακόλουθα, οι 

περιορισµένες δυνατότητες επιλογής άλλων προγραµµάτων εξοικειώνουν το 

κοινό µε την ιδέα της παρακολούθησης της ιδιωτικής ζωής του άλλου. Τη 

βαθύτερη, βέβαια, αιτία συνιστά η γενικευµένη κρίση αξιών σε συνδυασµό µε 

το έντονο οικονοµικό πρόβληµα, τα οποία αναστέλλουν την πνευµατική, 

κοινωνική και πολιτιστική καλλιέργεια των ανθρώπων και ιδίως των νέων, 

εθίζοντάς τους στην ιδέα του εύκολου πλουτισµού και της ανώδυνης 

αναγνωρισιµότητας. Τέλος, αποτελούν διέξοδο από τη ρουτίνα, την προσωπική 

δυστυχία και το κενό της µοναξιάς. 

Α22.  Η κοινωνική ζωή ενός εφήβου αποτελεί σηµαντική πτυχή της ζωής του, 

καθώς αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο ενισχύει τις διαπροσωπικές του 

σχέσεις. Αυτό συµβαίνει, διότι µέσα από τις συναναστροφές µε φίλους 

επικοινωνεί και µοιράζεται ανησυχίες και προβληµατισµούς. Παράλληλα, 

συνεργάζεται σε δραστηριότητες και ενασχολήσεις και διευρύνει τον κύκλο 

των γνωριµιών του. Εντάσσεται σε οµάδες, πολιτιστικούς και αθλητικούς 

συλλόγους, µαθαίνει να παίρνει πρωτοβουλίες και αποφάσεις, να αγωνίζεται, 

να νικά και να χάνει. Επιπλέον, ο συναισθηµατικός κόσµος του εφήβου 

εµπλουτίζεται, βιώνει στιγµές ευτυχίας και συναισθηµατικής στήριξης σε 

ζητήµατα που τον απασχολούν. Όλα αυτά τον βοηθούν να αναπτύξει κάθε 

πλευρά της κοινωνικής του ζωής και αποτελούν εφόδιο για τη µετέπειτα ζωή 

του ως ενήλικας. 

                                                           
1 Ακολουθεί τις Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων στις Α΄, Β΄ Ηµερήσιου ΓΕΛ και Α΄, 

Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2016 – 2017, 30-9-2016. 
2 Έκφραση Έκθεση τεύχος Α’, σελ. 71-72. Ακολουθεί τις Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων 

στις Α΄, Β΄ Ηµερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2016 – 2017, 30-9-2016. 
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Β.1. α3.  Η δεύτερη (2η) παράγραφος του δεύτερου κειµένου αναπτύσσεται µε 

συνδυασµό µεθόδων. Πιο συγκεκριµένα, µε τη µέθοδο της ∆ιαίρεσης, 

αφού στη θεµατική περίοδο υπάρχει ως διαιρετέα έννοια οι δραστηριότητες 

του ελεύθερου χρόνου των εφήβων, διαιρετική βάση τα είδη τους και στις 

λεπτοµέρειες ως µέρη της διαίρεσης οι δραστηριότητες που απαιτούν 

φυσική άσκηση και οι καθιστικές δραστηριότητες. Χαρακτηριστικές 

διαρθρωτικές λέξεις «Πρώτον… δεύτερον». 

 Ο δεύτερος τρόπος ανάπτυξης της παραγράφου είναι η Αιτιολόγηση4, 

επειδή προς το τέλος της παραγράφου υπάρχει η διαρθρωτική λέξη 

«αφού», ενδεικτική για την δικαιολόγηση / απόδειξη της άποψης που 

διατυπώνεται, και για την εξασφάλιση της συνοχής της τελευταίας 

περιόδου «Ο χρόνος που αφιερώνουν οι έφηβοι σε κάθε έναν από αυτούς 

τους δύο τύπους δραστηριοτήτων απασχολεί τα τελευταία χρόνια τους 

επαγγελµατίες υγείας, αφού φαίνεται πως οι έφηβοι τείνουν να ασχολούνται 

λιγότερο µε φυσικές και περισσότερο µε καθιστικές δραστηριότητες». 

 Τρίτος τρόπος ανάπτυξης της παραγράφου είναι τα Παραδείγµατα, που 

παρατίθενται µέσα στις παρενθέσεις «…(π.χ. ποδόσφαιρο, ποδήλατο, 

µπαλέτο)… (π.χ. τηλεόραση, ηλεκτρονικός υπολογιστής, ηλεκτρονικά 

παιχνίδια, βιβλία, κτλ.)». 

β5. Η δοµή της τέταρτης παραγράφου (4ης) του πρώτου κειµένου είναι: 

Θεµατική περίοδος: «Μεγάλο µέρος του κοινού… µη ειδικοί του χώρου». 

Λεπτοµέρειες / Σχόλια: «Οι πιτσιρικάδες, οι οποίοι… και του ηλεκτρονικού 

παιχνιδιού». 

Κατακλείδα πρόταση: - (δεν υπάρχει) 

Β.26. «Επιπλέον, από τον αυξηµένο χρόνο παρακολούθησης τηλεόρασης και 

γενικά από τον χρόνο µπροστά από µία οθόνη επηρεάζονται οι κοινωνικές 

σχέσεις των εφήβων…» 

                                                           
3 Γλωσσικές Ασκήσεις Γενικό Λύκειο, σελ. 182- 185. 
4 Έκφραση Έκθεση τεύχος Α’, σελ. 71. 
5 Έκφραση Έκθεση τεύχος Α’, σελ. 73. Ακολουθεί τις Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων 

στις Α΄, Β΄ Ηµερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2016 – 2017, 30-9-2016. 
6 Γλωσσικές Ασκήσεις Γενικό Λύκειο, σελ. 160. Ακολουθεί τις Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών 

µαθηµάτων στις Α΄, Β΄ Ηµερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2016 – 2017, 30-9-

2016. 
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Β.3. α7.  Στην τρίτη (3η) παράγραφο του δεύτερου κειµένου ακολουθείται 

παραγωγική συλλογιστική πορεία.  

 Στη Θεµατική Περίοδο αναφέρεται η τηλεόραση ως αντικείµενο 

µελέτης για τις επιδράσεις που ασκεί στα παιδιά και τους εφήβους 

(ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΣΗ) ενώ στα Σχόλια / Λεπτοµέρειες αναφέρονται οι 

επιπτώσεις που έχει στην υγεία των παιδιών και των εφήβων ο χρόνος που 

βρίσκονται µπροστά από την οθόνη ηλεκτρονικών συσκευών. (ΕΙ∆ΙΚΗ 

ΘΕΣΗ).  

β8. Οι διαρθρωτικές λέξεις µε τις οποίες διασφαλίζεται η συνοχή στην τρίτη 

(3η) παράγραφο του πρώτου κειµένου δηλώνουν:  

Ακόµη: προσθήκη 

Για παράδειγµα: παράδειγµα 

Β.4. α9. Συνώνυµα: 

στόχο = κέντρο, σκοπό, επιδίωξη 

κέρδιζαν = πετύχαιναν, κατόρθωναν, κατακτούσαν 

αποκαλούν = ονοµάζουν, χαρακτηρίζουν 

επιπτώσεις = συνέπειες, επακόλουθα, επιδράσεις10 

β11. ∆ηλωτική σηµασία: Ο πυρήνας του ατόµου αποτελείται από τα 

πρωτόνια και τα νετρόνια και φέρει θετικό ηλεκτρικό φορτίο. 

(εναλλακτικά) Ο πυρήνας της Γης εκτείνεται σε βάθος 2.900 χιλιοµέτρων 

µέχρι το κέντρο του πλανήτη. 

Συνυποδηλωτική σηµασία: Σύµφωνα µε το κατηγορητήριο, τον 

πυρήνα της συµµορίας αποτελούσαν η οικιακή βοηθός της οικογένειας και 

ο σύντροφός της.  

(εναλλακτικά) Η οµάδα γύρω από τον πρώην υπουργό αποτελεί τον σκληρό 

πυρήνα του κόµµατος.  

Γ12. Επικοινωνιακό πλαίσιο: Οµιλία13  

Απαραίτητα στοιχεία: Προσφώνηση και αποφώνηση και στοιχεία 

προφορικότητας στον λόγο (χρήση α’ προσώπου στα ρήµατα, µικρές περίοδοι, 

σε γενικές γραµµές απλό λεξιλόγιο). 

                                                           
7 Έκφραση Έκθεση τεύχος Α’, σελ. 70. 
8 Γλωσσικές Ασκήσεις Γενικό Λύκειο, σελ. 174- 175. 
9 Τα συνώνυµα ακολουθούν το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γ. Μπαµπινιώτη και το Ερµηνευτικό Λεξικό της Νέας 

Ελληνικής Α’ Β’ Γ’ Γυµνασίου. 
10 Οι µαθητές χρειάζεται να γράψουν µόνο µια συνώνυµη λέξη. 
11 Έκφραση Έκθεση τεύχος Α’, σελ. 42-44, 147. Ακολουθεί τις Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών 

µαθηµάτων στις Α΄, Β΄ Ηµερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2016 – 2017, 30-9-

2016. 
12 Έκφραση Έκθεση τεύχος Α’, σελ. 42-44. Ακολουθεί τις Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων 

στις Α΄, Β΄ Ηµερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2016 – 2017, 30-9-2016. 
13 Έκφραση Έκθεση τεύχος Α’, σελ. 84- 85. 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Φίλες και φίλοι συµµαθητές, 

η εποχή µας έχει χαρακτηριστεί από τη συνθετότητα των σύγχρονων 

κοινωνικών δοµών και από την πολυπλοκότητα των διαπροσωπικών σχέσεων. 

∆είγµα αυτής αποτελεί η απώλεια ελεύθερου χρόνου ή η άσκοπη 

κατασπατάληση αυτού κυρίως από εµάς τους νέους. Κανείς δεν θα µπορούσε 

να αρνηθεί ότι στερούµαστε το δικαίωµα για διέξοδο από τη µονοτονία και τη 

µονοµέρεια της καθηµερινότητας, ενώ µειώνεται η ανάπτυξη της 

δηµιουργικότητας οδηγώντας µας στην αδρανοποίηση. Οι λόγοι, που ωθούν 

στην παραπάνω κατάσταση, είναι πολυποίκιλοι, ενώ αδήριτη προβάλλει η 

ανάγκη εξεύρεσης τρόπων επαναφοράς του ελεύθερου χρόνου14 στην 

καθηµερινή ζωή. 

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1ου ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ 

Οι έφηβοι δουλεύουµε πιο σκληρά από πολλούς εργαζόµενους, χωρίς να 

αµειβόµαστε τουλάχιστον υλικά, µε αποτέλεσµα να µην µας µένει ελεύθερος 

χρόνος. Πιο συγκεκριµένα, αυτό οφείλεται: 

1. Ο σύγχρονος άνθρωπος οφείλει να αντεπεξέλθει στις νέες ανάγκες ζωής. 

Υποχρεούται έτσι να γίνει πολυπράγµονας. Άλλωστε, πια δεν είναι πολίτης 

µόνο της χώρας του αλλά και του κόσµου. Για να απολαύσει τις ευκαιρίες 

της παγκοσµιοποίησης, είναι σηµαντικό να διαθέτει διευρυµένους 

πνευµατικούς ορίζοντες. 

2. Η διεκδίκηση και κατάληψη µιας θέσης εργασίας µε ικανοποιητικές 

απολαβές και δυνατότητες εξέλιξης, λόγω της ραγδαίας επιστηµονικής και 

τεχνολογικής ανάπτυξης αλλά και της αυξηµένης ανεργίας, απαιτεί πολλές 

δεξιότητες. Ως εκ τούτου, οι έφηβοι δαπανούν το σύνολο του χρόνου τους 

στην εκµάθηση των ξένων γλωσσών και του ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

3. Η επικράτηση βαθµοθηρίας στο πλαίσιο της σχολικής τάξης και ο άκρατος 

ανταγωνισµός για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση αναγκάζει 

το µαθητή να αφιερώνει πολύτιµο χρόνο στη µελέτη. 

4. Η αγωνία των γονέων για τα προωθούµενα λανθασµένα πρότυπα, που 

προβάλλονται στα Μέσα Μαζικής ενηµέρωσης αλλά και τις επιπτώσεις της 

νόθης ψυχαγωγίας, όπως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τους ωθεί στην 

υπερφόρτωση του ηµερήσιου προγράµµατος των παιδιών τους µε 

εξωσχολικές δραστηριότητες.  

5. Οι µετακινήσεις στα αστικά κέντρα και η κυκλοφοριακή συµφόρηση 

συνιστούν νεκρό χρόνο για τον έφηβο αλλά και κάθε άνθρωπο. Αυτό 

                                                           
14 Έκφραση Έκθεση τεύχος Α’, σελ. 126. 
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σηµαίνει ότι η ώρα περνά άσκοπα, χωρίς να µπορούµε να χαλαρώσουµε ή 

να ψυχαγωγηθούµε. 

6. Ο αστικοποιηµένος τρόπος ζωής επιβαρύνει το σύγχρονο νέος µε σωρεία 

προβληµάτων και προβληµατισµών, που άλλοτε συνδέονται µε το νεαρό 

της ηλικίας του και άλλοτε µε τις κοινωνικές δυσλειτουργίες. 

7. Οι νέοι εθίζονται στην τεχνολογία κι εκµεταλλεύονται τον λιγοστό χρόνο 

που µπορεί να διαθέτουν σε νόθες µορφές ψυχαγωγίας, µε απότοκο τελικά 

να µην επικοινωνούν µε το φιλικό περιβάλλον τους, να µη λαµβάνουν 

ερεθίσµατα που θα συνιστούσαν πραγµατική ψυχαγωγία. Κατά συνέπεια, 

συµπιέζουν ακόµη περισσότερο τον ελεύθερο χρόνο τους, µένοντας µε την 

αίσθηση του ανικανοποίητου για όσα θα µπορούσαν να κάνουν. 

8. Στην εποχή µας, υπάρχουν συνοµήλικοι οι οποίοι εκτός από τις σχολικές 

και φροντιστηριακές υποχρεώσεις τους εργάζονται, προκειµένου να 

συµβάλουν στα οικονοµικά της οικογένειας και να βιοποριστούν. Το 

γεγονός αυτό, αυτονόητα, τους στερεί τις ευκαιρίες απόλαυσης ελεύθερου 

χρόνου. 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ (προαιρετικά) 

 Μολαταύτα, ακόµη και τον ελάχιστο χρόνο που θα µπορούσαµε να 

διαθέσουµε στη γόνιµη κοινωνικοποίηση και εσωτερική µας καλλιέργεια, 

συχνά τον σπαταλούµε άσκοπα. Γι’ αυτό, το σχολείο κι η οικογένεια ως οι 

βασικότεροι φορείς αγωγής είναι σηµαντικό να προσφέρουν παραδείγµατα 

σωστής αξιοποίησης του. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2ου ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ 

Αναλυτικότερα, στο σχολείο οι µαθητές είναι ωφέλιµο: 

1. Η γόνιµη επαφή µε την τέχνη. Η παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων 

και κινηµατογραφικών ταινιών, µακριά από τη µαζική κουλτούρα της 

βιοµηχανίας διασκέδασης, θα τους µυήσει σε ποιοτικά έργα σπουδαίων 

καλλιτεχνών παγκοσµίως. 

2. Η διοργάνωση συναυλιών, η συµµετοχή τους σε θεατρικές οµάδες και η 

ενασχόληση µε την εφηµερίδα του σχολείου θα αποτελέσουν ευκαιρίες 

διεύρυνσης του ορίζοντά τους και αποµάκρυνσής τους από την 

υποκουλτούρα. 

3. Η ενασχόληση µε τον αθλητισµό ξεκινά συχνά µε τη σχολική ζωή. Αν, 

λοιπόν, οι µαθητές έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν την αξία της 

γυµναστικής και έρθουν σε επαφή µε αθλήµατα, ώστε να επιλέξουν εκείνο 

που ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία τους, τότε αναντίρρητα θα αξιοποιούν 

δηµιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους. 

4. Οι σχολικοί περίπατοι κι οι ηµερήσιες εκδροµές φέρνουν τον έφηβο σε 

επαφή µε τη φύση. Ο ίδιος νιώθει ευφορία κι αναζωογονείται, ενώ αποκτά 

ενδιαφέρον για τα ταξίδια. 

st.michailoglou@gmail.com
Rectangle



 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 
Β΄ ΦΑΣΗ 

Ε_3.Νλ1(α) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 6 ΑΠΟ 6 
 

5. Οι επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, µνηµεία, µουσεία κι εκθέσεις 

είναι σηµαντικό να συνοδεύονται από ενδιαφέρουσα και διαδραστική 

ξενάγηση, προκειµένου να ενισχύεται το ενδιαφέρον των µαθητών για τον 

πολιτισµό.  

Οι γονείς από την πλευρά τους, δεδοµένου ότι κι οι ίδιοι υπερεργάζονται 

και δεν διαθέτουν αρκετό χρόνο, απαιτείται να δίνουν έµφαση στην 

ποιότητα.  

1. Οι ίδιοι είναι σηµαντικό µε το παράδειγµά τους να µεταγγίσουν στα παιδιά 

τους την αγάπη για τη λογοτεχνία και την ανάγνωση βιβλίων. 

2. Η έκθεση των παιδιών σε διάφορα τηλεοπτικά θεάµατα πρέπει να γίνεται 

µε προσοχή, ενώ η παρακολούθηση µιας ταινίας είναι σηµαντικό να 

συνοδεύεται από διάλογο. 

3. Με κάθε ευκαιρία, θα ήταν ωφέλιµο να διοργανώνουν αποδράσεις από το 

αστικό τοπίο, ενώ κατά τη διάρκεια των διακοπών παράλληλα µε την 

ανάπαυση είναι σηµαντικό να επιλέγουν δραστηριότητες που θα 

καλλιεργούν το ενδιαφέρον για την τοπική παράδοση. Προς αυτή την 

κατεύθυνση, θα ήταν εξίσου ενδιαφέρουσα η επιλογή του αγροτουρισµού.  

4. Στο πλαίσιο του σπιτιού, η ενασχόληση µε τη µαγειρική ή διάφορες 

χειροτεχνίες συµβάλλει στον εντοπισµό των ιδιαίτερων κλίσεων και 

ταλέντων των παιδιών, ώστε να δαπανούν το χρόνο τους σε 

δραστηριότητες, οι οποίες θα είναι δηµιουργικές. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Συνοψίζοντας τα παραπάνω, κρίνεται σκόπιµο να κατανοήσουµε ότι δεν 

αρκεί να βρούµε χρόνο απαλλαγµένο από υποχρεώσεις, αλλά να 

αναζητήσουµε και να επιλέξουµε µορφές ουσιαστικής και ποιοτικής 

αξιοποίησής του. Προφανώς, είναι αναγκαίο να εκτονώνουµε την πίεση της 

καθηµερινότητας. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπουµε τη συµβολή του στην 

ψυχική µας ισορροπία, τη διαµόρφωση της προσωπικότητας και τελικά στην 

αύξηση της αποδοτικότητάς µας.  

Σας ευχαριστώ. 

 

Οι παραπάνω απαντήσεις είναι ενδεικτικές. 
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