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ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΟ:Ελεύθερος τρόνος
Ο ειεύζεξνο ρξόλνο, ζην ζύγρξνλν θόζκν, απνηειεί ζνβαξό θαη ραξαθηεξηζηηθό
ζηνηρείν ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ κηαο θνηλσλίαο, κηθξήο ή κεγάιεο, αιιά θαη ζηνηρείν
αηνκηθήο ζπγθξόηεζεο θαη νινθιήξσζεο θάζε αηόκνπ. Η αμία ηνπ έγηλε λσξίο θαηαλνεηή
θαη γη’ απηό λνκηκνπνηήζεθε κε ηε ζπλζήθε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, πνπ
ππνγξάθηεθε ζηε Ρώκε ην 1945. Εθεί ινηπόλ, πξνβιέπεηαη νθηάσξν εξγαζίαο, νθηάσξν
ειεύζεξνπ ρξόλνπ, νθηάσξν ύπλνπ. Μπνξνύκε, ινηπόλ, λα ηνλ ζεσξήζνπκε
αγαζό, θύξηαο ζεκαζίαο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ζνβαξό παξάγνληα πνιηηηζκνύ.
Ο ρξόλνο, έμσ θαη πέξα από ηελ εξγαζία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ησλ θνηλσληώλ,
απαζρόιεζε πνιινύο αληηπξνζώπνπο δηαθόξσλ επηζηεκώλ, νη νπνίνη ήζειαλ λα
θαηαγξάςνπλ ζπλνιηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ αλζξώπσλ, ηηο νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο απηώλ
ησλ ζπκπεξηθνξώλ, ηηο πνιηηηζκηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο πνιηηηθέο ηαπηόηεηεο ησλ ιαώλ
γεληθόηεξα, ζε επίπεδν λενιαίαο, κεζειίθσλ, ππεξειίθσλ, ζε επίπεδν επηζηεκόλσλ,
αλζξώπσλ κέζεο εθπαίδεπζεο θαη απιώλ πνιηηώλ, ζε επίπεδν αλδξώλ, γπλαηθώλ,
αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ.
Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ θνιαθεύνπλ ηνλ ειεύζεξν ρξόλν, σο αγαζό θύξηαο
ζεκαζίαο θαη ζνβαξό πνιηηηζκηθό παξάγνληα, αθνύ νη πεξηζζόηεξνη ησλ αλζξώπσλ
ηνλ δαπαλνύλ ζε ςπραγσγία θαη εηδηθόηεξα ζε κεηακεζνλύρηηεο απνιαύζεηο. Μεγάιν κέξνο
ησλ αλζξώπσλ ηνλ δαπαλά θαζ’ όιε ηελ εβδνκάδα ζηηο θεξθίδεο ησλ ζηαδίσλ,
παξαθνινπζώληαο ηα αζιεηηθά δξώκελα θαη νη ιηγόηεξνη ηνλ αθηεξώλνπλ ζε γλήζηα
ςπραγσγία, ζε άζιεζε θαη απόιαπζή ηνπ, κε ηελ ςπρή ηνπο. Αμηνπαξαηήξεηε είλαη θαη ε κε
δηαθνξνπνίεζε ησλ θύισλ.
Υπάξρνπλ θαη νη ιίγνη, νη νπνίνη πξάγκαηη δεκηνπξγνύλ ην δηθό ηνπο «είλαη», κέζα ζηνλ
ειεύζεξν ρξόλν ηνπο θαη ην βγάδνπλ πξνο ηα έμσ. Κάλνπλ ηέρλε, πνίεζε, κνπζηθή,
ινγνηερλία, ζέαηξν, δσγξαθηθή θαη δηαζώδνπλ ηελ πνιηηηζκηθή πνξεία ηεο θνηλσλίαο.
Απηνί αλαδεηνύλ ηελ αλαγέλλεζή ηνπο κε ηελ ελαζρόιεζή ηνπο κε ηα πξάγκαηα θαη ζέηνπλ
ηελ δηθή ηνπο ζθξαγίδα ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνλ ζηελόηεξν θνηλσληθό πεξίγπξν. Επξίζθνπλ
ηη ηνπο πξέπεη θαη πώο κπνξνύλ λα ην πιεζηάζνπλ.
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Απηνί νη ιίγνη είλαη άξηζηνη ζπλεξγάηεο ησλ άιισλ εξγαδνκέλσλ ζην ρώξν ηεο εξγαζίαο
ηνπο. Αλαγλσξίδνπλ ηνλ άιιν θαη ηνπ ζπκπαξίζηαληαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ ζα ζπλαληήζεη
ζην αληηθείκελό ηνπ. Είλαη έμσ από εθλεπξηζκνύο θαη ηδηνηέιεηεο, ίληξηγθεο θαη
πξνζπνηήζεηο, γηαηί γλσξίδνπλ όηη έρνπλ ζνβαξόηεξε αηηία δσήο, από ηηο θζνξέο ηεο
εξγαζίαο. Αξλνύληαη λα θάλνπλ ηελ εξγαζία απηνζθνπό, πνπ ζα ηνπο εγθισβίζεη ηε δσή,
ηηο ραξέο ηεο δσήο, ηηο απνιαύζεηο ηεο πγείαο, ηεο παηδείαο, ηεο ηέρλεο, ηνπ πνιηηηζκνύ.
Ο ειεύζεξνο ρξόλνο, από όινπο θαηαηέζεθε απηό, είλαη ζηνηρείν θαζνξηζηηθό ηεο δσήο,
ηεο ραξάο, ηεο ςπραγσγίαο, αιιά νη άλζξσπνη δελ έκαζαλ λα ηνλ αμηνπνηνύλ πξνο ηελ
πιεπξά ηεο νινθιήξσζεο θαη ηεο δηακόξθσζεο ηεο πνιηηηθήο ζπλείδεζεο. Από πνιινύοηνπο πεξηζζόηεξνπο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα-νη επζύλεο έπεζαλ ζηελ νξγάλσζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία, από ηελ παηδηθή ειηθία, εμαθαλίδεη ηνλ ειεύζεξν ρξόλν
θαη ζηα παηδηά θαη ζηελ νηθνγέλεηα, κε απνηέιεζκα λα εζίδεηαη ην άηνκν ζηνπο ξπζκνύο
δσήο πνπ επηβάιιεη ε εθπαίδεπζε θαη ε εξγαζία ζηηο θνηλσλίεο ηνπ ζύγρξνλνπ θόζκνπ.

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Α. Σε θπξηαθάηηθε εθεκεξίδα δεκνζηεύζεθε ην παξαπάλσ άξζξν. Να απνδώζεηε ην
πεξηερόκελό ηνπ γξάθνληαο κηα πεξίιεςε 80-100 ιέμεσλ.
(20 κνλάδεο)
Β.1. Να ζρνιηάζεηε ηελ πξώηε πεξίνδν ηνπ θεηκέλνπ ζε κία παξάγξαθν 70 -90 ιέμεσλ:
«Ο ειεύζεξνο ρξόλνο, ζην ζύγρξνλν θόζκν, απνηειεί ζνβαξό θαη ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν
ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ κηαο θνηλσλίαο, κηθξήο ή κεγάιεο, αιιά θαη ζηνηρείν αηνκηθήο
ζπγθξόηεζεο θαη νινθιήξσζεο θάζε αηόκνπ».
(10 κνλάδεο)
Β.2. Να γξάςεηε από έλα ζπλώλπκν γηα θάζε κία από ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ηνπ
θεηκέλνπ.
(05 κνλάδεο)
Β.3. α. Να βξείηε ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο πξώηεο παξαγξάθνπ «Ο ειεύζεξνο ρξόλνο,
ζην ζύγρξνλν θόζκν … ζνβαξό παξάγνληα πνιηηηζκνύ».
β. Να βξείηε ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο ηεο 4εο παξαγξάθνπ "Υπάξρνπλ θαη νη ιίγνη ...
λα ην πιεζηάζνπλ". (Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.)
(05 κνλάδεο)
Β.4. «Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο … παξάγνληα …»: Σηελ παξαπάλσ πξόηαζε λα
κεηαηξαπεί ε ελεξγεηηθή ζύληαμε ζε παζεηηθή.
(05 κνλάδεο)
Β.5. Να βξείηε 5 δηαξζξσηηθέο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ θαη λα πείηε ηη δειώλνπλ.
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(05 κνλάδεο)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΤ
Γ. Καιείζηε λα γξάςεηε έλα άξζξν ζηελ εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ ζαο ζρεηηθά κε ηνλ
ειεύζεξν ρξόλν ησλ καζεηώλ. Αθνύ αλαθεξζείηε ζηε ζεκαζία ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ, λα
αλαπηύμεηε ηηο πξνηάζεηο ζαο γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο πνιηηείαο ζηε
δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ(ην θείκελν ζα είλαη 400-500 ιέμεσλ).
(50 κνλάδεο)

Καλή Επιτστία!
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