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Α1. Ο συγγραφέας ασχολείται με το φλέγον θέμα της εποχής μας, που είναι η έλλειψη χρόνου 

στην προσπάθειά μας να προλάβουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Με παραδείγματα μας 

πείθει για την εναγώνια προσπάθεια που κάνουμε να είμαστε παρόντες σε ένα σωρό 

εκδηλώσεις και να συμμετέχουμε σε ένα σωρό εκδηλώσεις, που τελικά δεν μας αφήνουν να 

χαρούμε τον εαυτό μας και να ηρεμήσουμε την ψυχή μας. Αυτό το ψυχοφθόρο κυνήγι του 

χρόνου πληρώνεται τελικά με ψυχώσεις, ασθένειες και άλλα παρόμοια, που θα αποφέρει ως 

μοναδικό «κέρδος» την ψευδαίσθηση ότι ικανοποιήσαμε τη ματαιοδοξία μας.  

 

Β1. Μέσα από τις ασχολίες μας επιδιώκουμε να γνωρίσουμε ανθρώπους, προκειμένου να 

αυξήσουμε τον κύκλο γνωριμιών μας. Αν είμαστε επαγγελματίες ή πολιτικοί αυτό γίνεται σε 

μεγαλύτερο βαθμό. Οι λόγοι προφανείς: Περισσότερες γνωριμίες, περισσότερες πωλήσεις ή 

περισσότεροι οπαδοί ψηφοφόροι. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν διαλέγεις πρόσωπα που 

εκτιμάς και συμπαθείς, αλλά σε ενδιαφέρει ο σωρός και ό,τι είναι. Στην περίπτωση αυτή 

υποκρίνεσαι τον καλό, τον ευγενικό, τον διαλλακτικό κ.λπ. Σε όλες, όμως, αυτές τις 

περιπτώσεις ταπεινώνεσαι, γιατί δεν είσαι ο εαυτός σου, είσαι ένα κακέκτυπο του εαυτού 

σου, για να αρέσεις στον καθένα που συναναστρέφεσαι.   

 

Β2. α. Θεματική περίοδος: «Είναι έτσι φτιαγμένη … στις απασχολήσεις».  

Σχόλια ή λεπτομέρειες: «Λες ... τον εαυτό μας». 

Κατακλείδα: Δεν υπάρχει.  

 

β. Χρησιμοποιείται η μέθοδος αιτίου και αποτελέσματος και παραδείγματα. 

 

Β3. α. Με το α΄ πληθυντικό πρόσωπο επιδιώκεται να δοθεί αμεσότητα στον λόγο και 

καθολικότητα στα διαδραματιζόμενα (αυτά που γίνονται με τον χρόνο μας αφορούν όλους).    

 

β. 1. «Δεν έχουμε καιρό να συναντηθούμε με τον εαυτό μας, να αναδιπλωθούμε και να 

ταξιδέψουμε μέσα μας».  

2. «Οι στιγμές που συνιστούν την ουσιαστική μας ζωή, με την πίκρα ή τη χαρά που 

περικλείουν, φεύγουν ανυποψίαστα και χάνονται ανεκπλήρωτες».  

 

Β4. α. παραφροσύνη: παράνοια, τρέλα 

ανημποριάς: αδυναμία 

συνιστούν: συγκροτούν  
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ανεκπλήρωτες: απραγματοποίητες 

επιδιώκουν: αναζητούν.  

 

β. εμπλέκει: αποδεσμεύει, απελευθερώνει  

αφαιρεί: προσθέτει  

ερήμην: παρόντος  

συχνότατα: σπανιότατα 

ανασφάλεια: ασφάλεια, βεβαιότητα.  

 

Γ1. Σε ένα άρθρο για την εφημερίδα του σχολείου σας να παρουσιάσετε τις συνέπειες της 

κακής διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου από τον σύγχρονο άνθρωπο και να διατυπώσετε 

προτάσεις για τη δημιουργικότερη αξιοποίησή του. (500−600 λέξεις).  

 

Πρόλογος  

Ορισμός του ελεύθερου χρόνου.  

Λέγοντας ελεύθερο χρόνο εννοούμε το χρόνο που ο άνθρωπος δεν ασκεί βιοποριστικό 

επάγγελμα (βιοποριστική εργασία). 

Ιστορική αναδρομή.  

Γενική διαπίστωση ότι σήμερα όλοι τρέχουν να προλάβουν και δεν προλαβαίνουν.  

 

Κύριο Θέμα  

[1]Συνέπειες κακής διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου 

 Κλονισμός σωματικής υγείας και συνακόλουθα ψυχολογικά προβλήματα.  

 Απώλεια της αυτογνωσίας και του νοήματος της ζωής, αφού ο σημερινός άνθρωπος 

επιδίδεται στην απόκτηση υλικών αγαθών.  

 Συρρίκνωση ή έλλειψη διαπροσωπικών σχέσεων και συναισθηματικών δεσμών με 

άλλους συνανθρώπους.  

 Απομόνωση και ίσως περιθωριοποίηση.  

 Υποβιβασμός της ζωής σε εξυπηρέτηση σαρκικών και υλικών απολαβών.  

 Έλλειψη ουσιαστικής παιδείας, αφού το μόνον ενδιαφέρον εξαντλείται στη σφαίρα της 

ύλης και όχι του πνεύματος. 
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 Γενικότερα η κοινωνία, αν θεωρητικά όλοι παραμελούν το πνεύμα στο κυνήγι των 

υλικών αγαθών, οπισθοδρομεί και δεν παρουσιάζει νέες μορφές ουσιαστικής 

ανάπτυξης, που ολοκληρώνουν τον άνθρωπο και δίνουν νόημα στη ζωή του.  

   

[2] Προτάσεις για δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 

Ο ελεύθερος χρόνος είναι δημιουργικός, όταν συνδυάζεται το «τερπνόν» με το ωφέλιμο. Ο 

σημερινός άνθρωπος μπορεί να αξιοποιεί προς όφελός του τον ελεύθερο χρόνο, όταν 

ασχολείται με: 

 Ψυχαγωγία γνήσια, τέτοια που να συντηρεί και να ανανεώνει τη δύναμη και τη χαρά 

της ζωής. 

 Κοινωνική δράση και κοινωνικές σχέσεις. Ενασχόληση δηλαδή με πολιτιστικές 

δραστηριότητες και συμμετοχή στα «κοινά». 

 Οικογενειακές σχέσεις. Ενασχόληση με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και 

διατήρηση καλού κλίματος στα πλαίσια της οικογενειακής συμβίωσης. 

 Αθλητισμός. 

 Μόρφωση και επιμόρφωση μέσω ταξιδιών, εκδρομών και εκμάθησης ξένων γλωσσών. 

 Ενασχόληση με τις διάφορες μορφές της Τέχνης. 

 

Επίλογος  

Έκκληση να αξιοποιηθεί ο ελεύθερος χρόνος δημιουργικά.  

 

Σημείωση: Το επικοινωνιακό πλαίσιο, αφού είναι άρθρο, απαιτεί να δοθεί ένας τίτλος. 

Οπότε μπορεί το γραπτό να τιτλοφορείται:   

«Το κυνήγι του ελεύθερου χρόνου» 

«Ο ελεύθερος χρόνος και η εποχή μας» κ.λπ. 
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