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Κείμενο 1 

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ 

 

[1]Όλοι μασ λίγο ι πολφ, ςκεφτόμαςτε και προβλθματιηόμαςτε πϊσ κα 

αξιοποιιςουμε τον ελεφκερό μασ χρόνο. Όλοι οι άνκρωποι ζχουν ελεφκερο χρόνο, 

άλλοι λιγότερο και άλλοι περιςςότερο, και προςπακοφν να τον αξιοποιιςουν όςο 

καλφτερα μποροφν. Φυςικά υπάρχει και μια μερίδα ανκρϊπων που δθλϊνουν ότι 

δεν ζχουν ελεφκερο χρόνο.*...+  

[2]Ελεφκεροσ χρόνοσ είναι ο αυτοδιακζςιμοσ, προςωπικόσ, χωρίσ υποχρεϊςεισ 

χρόνοσ, μετά από τισ διάφορεσ, κυρίωσ επαγγελματικζσ, υποχρεϊςεισ του 

ανκρϊπου. Είναι ζνα ςφνολο δραςτθριοτιτων ςτισ οποίεσ επιδίδεται το άτομο με τθ 

κζλθςι του, για να αναπαφεται, να ενθμερϊνεται, να μορφϊνεται, να ακλείται, να 

δθμιουργεί, να ςυμμετζχει ςτισ διάφορεσ κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ, φςτερα από τθν 

απαλλαγι από τισ διάφορεσ υποχρεϊςεισ του.*...+  

[3]Ο ελεφκεροσ χρόνοσ είναι αναγκαίοσ για τον άνκρωπο. Αποτελεί αναμφίβολα 

βιολογικι και ψυχολογικι ανάγκθ. Οι διάφορεσ υποχρεϊςεισ, κυρίωσ 

επαγγελματικζσ, κουράηουν τον ςθμερινό άνκρωπο ςωματικά, μα και ψυχικά. 

Επιπλζον ο ςφγχρονοσ τρόποσ ηωισ, το άγχοσ, θ ζνταςθ, ζχουν κουράςει τον 

άνκρωπο. Η κατάςταςθ γίνεται ακόμθ χειρότερθ διότι θ εργαςία ζπαψε να 

προςφζρει τθ χαρά τθσ δθμιουργίασ και τθσ προςωπικισ επικοινωνίασ. Γι' αυτό και 

παρ' όλο που άνκρωποσ εργάηεται λιγότερο από πριν (λόγω πολλϊν διακοπϊν, 

μείωςθσ των ωρϊν και θμερϊν εργαςίασ, μθχανοποίθςθσ τθσ εργαςίασ), εν τοφτοισ 

κουράηεται πιο πολφ, κυρίωσ ψυχικά. Όλα αυτά είναι αρκετά νομίηω, για να μασ 

κάνουν να αντιλθφκοφμε πόςο απαραίτθτοσ είναι ο ελεφκεροσ χρόνοσ. Η 

ξεκοφραςθ, θ ανάπαυςθ και θ θρεμία είναι απαραίτθτα, ιδιαίτερα ςτθν εποχι που 

ηοφμε. Αυτό αποτελεί βαςικι βιολογικι και ψυχικι ανάγκθ του κάκε ανκρϊπου, 

ανεξαρτιτωσ θλικίασ. Ο ελεφκεροσ χρόνοσ είναι απαραίτθτοσ για τουσ μεγάλουσ, 



αλλά ιδιαίτερα για τουσ νζουσ. Το ςχολείο, τα φροντιςτιρια, θ ςτρατιωτικι ηωι, οι 

επαγγελματικζσ και οι ποικίλεσ άλλεσ υποχρεϊςεισ κουράηουν τα παιδιά και τουσ 

νζουσ και αναηθτοφν ελεφκερο χρόνο για να ξεκουραςτοφν και να δθμιουργιςουν.  

[4]Ο ελεφκεροσ χρόνοσ πρζπει να αξιοποιείται ςωςτά. Όταν τα παιδιά, οι ζφθβοι 

και οι νζοι δεν εκμεταλλεφονται ςωςτά τον ελεφκερο τουσ χρόνο, αυτό μπορεί να 

ζχει δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτθν διαμόρφωςθ τθσ προςωπικότθτάσ τουσ και του 

χαρακτιρα τουσ. Πολλοί ζφθβοι, και νζοι δυςτυχϊσ, δεν κατάλαβαν τθ ςωςτι 

χριςθ του ελεφκερου χρόνου και δεν τον εκμεταλλεφονται ςωςτά. Δεν είναι λίγοι οι 

νζοι που ςυχνάηουν ςε χϊρουσ αμφιβόλου ποιότθτασ. Στουσ χϊρουσ αυτοφσ 

παίηουν τυχερά παιχνίδια, πίνουν οινοπνευματϊδθ ποτά και κάνουν διάφορα άλλα 

παρόμοια τα οποία δεν αρμόηουν ςτθν θλικία τουσ και ςίγουρα τουσ φκείρουν. 

Άλλοι πάλι παρακολουκοφν με τισ ϊρεσ τθλεόραςθ. Βλζπουν ςυνικωσ χαμθλισ 

ποιότθτασ κεάματα και όχι εκπομπζσ που κα τουσ βοθκιςουν να αποκτιςουν 

επιπλζον γνϊςεισ. Αλλά και το διαδίκτυο αποτελεί πολλζσ φορζσ αγκάκι ςτθν 

τρυφερι καρδιά των εφιβων και των νζων. Θεάματα τα οποία φκείρουν, ψυχικά 

μα και ςωματικά, τουσ νζουσ, ενϊ παράλλθλα αποτελοφν εμπόδιο ςτθ διαμόρφωςθ 

του χαρακτιρα τουσ, ςτθν ομαλι κοινωνικοποίθςθ και ωρίμανςθ των νζων.  

http://archive.imconstantias.org.cy/1068.html 

Κείμενο 2 

 

Μονοτονία 

Τθν μια μονότονθν θμζραν άλλθ 

μονότονθ, απαράλλακτθ ακολουκεί. Θα γίνουν 

τα ίδια πράγματα, κα ξαναγίνουν πάλι - 

οι όμοιεσ ςτιγμζσ μάσ βρίςκουνε και μασ αφίνουν.* 

 

Μινασ περνά και φζρνει άλλον μινα. 

Αυτά που ζρχονται κανείσ εφκολα τα εικάηει· 

είναι τα χκεςινά τα βαρετά εκείνα. 

Και καταντά το αφριο πια ςαν αφριο να μθ μοιάηει. 

 

*Διατθρικθκε θ ορκογραφία του κειμζνου. 

Κωνςταντίνοσ Π. Καβάφθσ, Ποιιματα, εκδ Ίκαροσ 

 

ΘΕΜΑ Α 

1. Να γράψετε τθν περίλθψθ τθσ τρίτθσ παραγράφου (Ο ελεφκεροσ χρόνοσ είναι 

αναγκαίοσ … να δθμιουργιςουν.) του Κειμζνου 1 ςε μία παράγραφο 60-70 λζξεων 

Μονάδες 15 

 

 

 

http://archive.imconstantias.org.cy/1068.html


ΘΕΜΑ Β 

Ερώτημα 1ο 

Με ποια ςτοιχεία θ ςυντάκτρια ςτο Κείμενο 1 τεκμθριϊνει τθν άποψι τθσ πωσ 

πολλοί ζφθβοι και νζοι δεν εκμεταλλεφονται ςωςτά τον ελεφκερο χρόνο τουσ; Να 

απαντιςετε ςε μία παράγραφο 60 – 80 λζξεων. 

Μονάδες 15 

 

Ερώτημα 2ο 

Να εντοπίςετε πζντε διαρκρωτικζσ λζξεισ ι φράςεισ ςτισ δφο τελευταίεσ 

παραγράφουσ. Ποια νοθματικι ςχζςθ ςθματοδοτοφν; 

Μονάδες 10 

Ερώτημα 3ο 

Να μετατρζψετε τθν ενεργθτικι ςφνταξθ ςε πακθτικι ςτα παρακάτω αποςπάςματα 

λόγου. Τι αλλαγζσ παρατθρείτε ςτο φφοσ; 

α. Οι διάφορεσ υποχρεϊςεισ, κυρίωσ επαγγελματικζσ, κουράηουν τον ςθμερινό 

άνκρωπο ςωματικά, μα και ψυχικά. 

β. Πολλοί ζφθβοι και νζοι δυςτυχϊσ, δεν κατάλαβαν τθν ςωςτι χριςθ του 

ελεφκερου χρόνου και δεν τον εκμεταλλεφονται ςωςτά. 

γ. Θεάματα τα οποία φκείρουν, ψυχικά μα και ςωματικά, τουσ νζουσ … 

Μονάδες  15 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Αξιοποιϊντασ δφο ςχιματα λόγου να παρουςιάςετε τθ ςτάςθ του ποιθτικοφ 

υποκειμζνου απζναντι ςτθν κακθμερινότθτά του. Συμμερίηεςτε τθν άποψι του; Να 

απαντιςετε ςε ζνα κείμενο 150 – 200 λζξεων. 

Μονάδες  15 

ΘΕΜΑ Δ 

Είναι  γεγονόσ  ότι   οι  ςφγχρονοι  ζφθβοι  ζχουν ςτθ  διάκεςι  τουσ  ελάχιςτο  ι  

κακόλου  ελεφκερο  χρόνο. Σε  ζνα  άρκρο  ςτθν  ιςτοςελίδα  του  ςχολείου  ςασ  

παρουςιάηετε  τισ  επιπτϊςεισ  που  ζχει  θ  ζλλειψθ  ελεφκερου  χρόνου  ςτουσ  

εφιβουσ. Στθ  ςυνζχεια  αναφζρετε  δφο  τρόπουσ  με  τουσ  οποίουσ  μπορείτε  να  

αξιοποιιςετε δθμιουργικά  τον  ελάχιςτο ελεφκερο  χρόνο ςασ. (350-400  λζξεισ)   

 

Μονάδες 30 

 


