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1. Κείμενο 
 

Νέοι και ψυχαγωγία 

 

Πάρα πολλοί νέοι αποφεύγουν τις εξωοικιακές μορφές ψυχαγωγίας, κλείνονται στο σπίτι 

τους και στον εαυτό τους και ζητούν την απόλαυση στην τηλεόραση και στο video και πρόσφατα 

στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, που υποκαθιστούν την ανθρώπινη συντροφιά. Αυτό, πέρα από το 

γεγονός ότι αποτελεί τη χειρότερη μορφή παθητικής ψυχαγωγίας, έχει ποικίλες επιπτώσεις: 

αποξενώνει το νέο από το ευρύτερο περιβάλλον του, τον κάνει κλειστό και εσωστρεφή, αδιάφορο 

για τα όσα συμβαίνουν γύρω του. Επίσης αυτό προκαλεί μια περαιτέρω καθίζηση και πνευματική 

αποδυνάμωση της νεολαίας που έχει σταδιακά καταργήσει την αγορά του ποιοτικού εντύπου και 

περιορίζεται σε περιοδικά προβολής ειδώλων. Δεν είναι απορίας άξιο λοιπόν που το μεγαλύτερο 

μέρος των σημερινών παιδιών αγνοεί τον Μπαχ αλλά ξέρει τα πάντα για τη Μαντόνα. 

Με την προβολή ορισμένων τρόπων ψυχαγωγίας – ή μάλλον επιβολή – οι 

νέοι εθίζονται τελικά σ’ έναν τρόπο ζωής, σε μια μορφή ψυχαγωγίας, που δεν είναι σε θέση να 

εγκρίνουν ή όχι. Δέχονται αυτό που τους παρέχεται, χωρίς να αντιτάσσουν σ’ αυτό την επιλεκτική 

τους ικανότητα, που με τον καιρό εξατμίζεται. Συνηθίζουν στην πληθώρα των θεαμάτων ή 

ακουσμάτων κι όχι στην ποιότητα που προσφέρει η αισθητική απόλαυση. Όχι μονάχα χάνουν τη 

χαρά, που προσφέρει η δημιουργία προσωπικών έργων, αλλά και την αισθητική συγκίνηση που 

προσφέρει η επαφή μ’ ένα έργο τέχνης. Δεν πρέπει ν’ αποδοθεί σε κάποια αόριστη συγκυρία το 

γεγονός ότι το αισθητικό κριτήριο των περισσότερων νέων έχει αλλοιωθεί κατά τρόπο φρικτό. 

Θεωρούν όμορφο αυτό που έχουν μάθει να βλέπουν και να ακούνε, δηλαδή το φτηνό, το χυδαία 

εμπορικό, το βάναυσα εντυπωσιακό, το αισθησιακά διεγερτικό. Η κακή ποιότητα των μέσων και 

τρόπων ψυχαγωγίας, που τους προσφέρεται οδηγεί τους νέους στη γενίκευση. Το ποιοτικά ανώτερο 

ή  παραγκωνίζεται και τοποθετείται στο χώρο του δύσκολου, του ακατανόητου και τελικά 

απορρίπτεται. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο νέος συχνά κυριεύεται από μια παθητικότητα. Οι διάφορες 

μορφές ψυχαγωγίας, όπως ο χορός και το τραγούδι, δε λειτουργούν ως ερεθίσματα, που θα 

προτρέψουν να εκφραστεί μ’ ένα δικό του δυναμικό και δημιουργικό τρόπο ψυχαγωγίας. Αντίθετα, 

τον ωθούν σε μια παθητική στάση ζωής, σε πανομοιότυπες μορφές διασκέδασης που τον διδάσκουν 

απάθεια και αδιαφορία. Συχνά το τραγούδι γίνεται ένα άμεσος ή έμμεσος τρόπος προβολής των 

ναρκωτικών, κάποιων αντικοινωνικών συμπεριφορών και ψυχοφθόρων ιδεολογιών. Σήμερα το 

μοντέρνο τραγούδι διαμορφώνει όχι μόνο τη γλώσσα αλλά και τη σκέψη των νέων. Αυτό εξηγεί το 

γιατί το λεξιλόγιο της ελληνικής νεολαίας βρίθει από ξενικά στοιχεία ή από λέξεις δήθεν λαϊκές, που 

προωθούνται από κάποια τραγούδια μιας νέας αργκό, που εκφράζει τον πρόσφατο μουσικό μας 

λαϊκισμό, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά εμβόλιο ανοησίας στη σκέψη και στη γλώσσα των νέων 

παιδιών. 

Απ’ όλα αυτά, διαπιστώνουμε ότι ο σύγχρονος τρόπος ψυχαγωγίας δεν εξαρτάται σε μεγάλο 

ποσοστό από τη θέληση των ίδιων των νέων. Απλά τους μεταβάλλει σε άκριτους δέκτες 
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απολαύσεων. Μέσω της ελεγχόμενης ψυχαγωγίας περνούν και οι νέοι τρόποι εξάρτησης. Κι επειδή 

οι νέοι όλου του κόσμου αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, ρέπουν προς έναν ενιαίο τρόπο 

διασκέδασης. Όμως, από αυτό επωφελούνται οι πολυεθνικές δισκογραφικές εταιρείες, για να 

διαμορφώσουν ένα παγκόσμιο πρότυπο ψυχαγωγίας, σύμφωνα με τα δικά τους συμφέροντα. Σήμερα, 

το τραγούδι εκφράζει κατά κάποιον τρόπο την ιδεολογία των νέων. Μέσα από αυτή την «ιδεολογία» 

επιχειρείται η από-εθνικοποίηση των λαών και η αποκοπή της νεολαίας από την εθνική τους 

κουλτούρα. Δεν υποβοηθούνται σήμερα οι προσπάθειες, που θα έδιναν τις δυνατότητες στους νέους 

να βρουν τρόπους και μέσα ψυχαγωγίας στη δική τους κουλτούρα. 

Σαράντος Ι. Καργάκος, Προβληματισμοί, Ένας διάλογος με τους νέους, Εκδ. Gutemberg. 

 

 

2. Ασκήσεις 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το παραπάνω κείμενο σε μία παράγραφο 100 - 120 λέξεων.  

(μονάδες 20)  

 

 

Β1. Αφού διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο που σας δόθηκε να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που 

ακολουθούν με την ένδειξη «Σωστό» ή «Λάθος»: 

 

1. Η τηλεόραση και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια καλλιεργούν την επικοινωνία και την 

κοινωνικοποίηση των νέων. 

2. Η κακή ποιότητα των μέσων και τρόπων ψυχαγωγίας, που προσφέρεται στους νέους τους 

οδηγεί στην αδράνεια και την αδιαφορία. 

3. Η γλώσσα των νέων δεν επηρεάζεται από το σύγχρονο τραγούδι. 

4. Ο σύγχρονος τρόπος ψυχαγωγίας εξαρτάται σε μεγάλο ποσοστό από τη θέληση των ίδιων 

των νέων. 

5. Σήμερα στηρίζονται οι προσπάθειες που δίνουν στους νέους την ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν 

με τρόπους που σχετίζονται με τη δική τους κουλτούρα. 

(μονάδες 10)  

 

Β2.  Να βρείτε τα δομικά μέρη και τον τρόπο ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου του κειμένου 

(«Πάρα πολλοί … για τη Μαντόνα»). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με αναφορές στο κείμενο.  

(μονάδες 5)  

 

Β3. 

α) Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου χωρίς να 

αλλοιώνεται το περιεχόμενο του:  

αποξενώνει, παραγκωνίζεται, παθητικότητα. προτρέψουν, ρέπουν. 

(μονάδες 5)  
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β) Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:  

χειρότερη, αγνοεί, δέχονται, δυναμικό, παθητική.  

(μονάδες 5)  

 

 

B4. Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης (ενεργητική ή παθητική) στις παρακάτω προτάσεις και 

να τις μετατρέψετε στην αντίθετη:  

 

 Σήμερα το μοντέρνο τραγούδι διαμορφώνει όχι μόνο τη γλώσσα αλλά και τη σκέψη των 

νέων.  

 Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο νέος συχνά κυριεύεται από μια παθητικότητα. 

(μονάδες 5)  

 

Γ. Παραγωγή Λόγου  

Να γράψετε ένα άρθρο για την εφημερίδα του σχολείου σας στο οποίο θα προτείνετε τρόπους 

δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου από τους νέους. Στο ίδιο άρθρο να εκθέσετε τις 

απόψεις σας για το πώς η οικογένεια και η πολιτεία μπορούν να συμβάλλουν στη γόνιμη αξιοποίηση 

του ελεύθερου χρόνου (400- 500 λέξεις).  

(μονάδες 50)  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


