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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 Εποπτικός πίνακας-εννοιολογικές συσχετίσεις 
 Εννοιολογικές διευκρινίσεις-ειδικό λεξιλόγιο 
 Η σημασία του ελεύθερου χρόνου  
 Αιτίες έλλειψης του ελεύθερου χρόνου 
 Μορφές ψυχαγωγίας 
 Ποιους τρόπους ψυχαγωγίας προτιμούν οι νέοι-αιτίες 
 Συνέπειες νόθας ψυχαγωγίας 
 Τρόποι δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου-γνήσια ψυχαγωγία 
 Συνέπειες γνήσιας ψυχαγωγίας 
 Παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργικής αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου 

 
https://www.youtube.com/watch?v=miroHXIdljQ 

https://www.youtube.com/watch?v=miroHXIdljQ
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ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
 Κόπωση 

 ΄Ελλειψη διάθεσης 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
 

Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 
 Ανάπαυση 
 Αυτομόρφωση 
 Εθελοντισμός 
 Ενημέρωση 
 Κοινωνικές σχέσεις 
 Συνδικαλισμός 
 Αθλητισμός 
 Ψυχαγωγία 

 
 ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 
 Νόθη 

 
 Παθητική παρακολούθηση 

τηλεόρασης 
-Ριάλιτι 

-Τηλεπαιχνίδια 
-Τηλεοπτικές σειρές 
-χαμηλής ποιότητας 

τηλεοπτικές εκπομπές 
 Ηλεκτρονικά παιχνίδια 

 Κατάχρηση του διαδικτύου 
 Χώροι διασκέδασης 

(αλκοόλ, κάπνισμα, ένταση) 
 Τυχερά παιχνίδια 

 

Γνήσια 
 

Ενεργητική παρακολούθηση 
τηλεόρασης 
-Ταινίες 
-Ντοκυμαντέρ 
-βιντεοταινίες 
Παιχνίδι 
Αθλητισμός 
Τουρισμός 
Εκδρομές 
Χόμπι 
Εξωσχολικά βιβλία 
Κινηματογράφος 
Θέατρο 
Μουσικές παραστάσεις 
Πολιτιστικές εκδηλώσεις 
Κοινωνικές δραστηριότητες 

 
Εννοιολογικές διευκρινίσεις 

 
Ελεύθερος χρόνος: ελεύθερος ονομάζεται ο χρόνος τον οποίο ο άνθρωπος, απαλλαγμένος από 
επαγγελματικές ή άλλου είδους υποχρεώσεις, μπορεί να αξιοποιήσει, σε επιλεγμένες από αυτόν 
απασχολήσεις ή δραστηριότητες. 
Ψυχαγωγία (ψυχή + άγω) = Με τον όρο αυτό εννοούμε το σύνολο των δημιουργικών τρόπων 
αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, που προσφέρουν στον άνθρωπο όχι μόνο ευχαρίστηση, 
χαλάρωση, φυγή από την καθημερινότητα και τη μονοτονία αλλά και ψυχική και πνευματική 
καλλιέργεια. 
Διασκέδαση (από το ρήμα διασκεδάννυμι = διασκορπίζω) = Με τον όρο αυτό εννοούμε την 
εκτόνωση, την ψυχική εκφόρτιση που έχει ανάγκη ο άνθρωπος στη ζωή του και ειδικότερα 
στον ελεύθερο χρόνο του, προκειμένου να νιώσει ψυχικά ισορροπημένος. Ιδιαίτερα στην 
εποχή μας, με την πολυπλοκότητα των κοινωνιών και τις μεγάλες απαιτήσεις, τα καταιγιστικά 
μηνύματα και τους αλληλοσυγκρουόμενους ρόλους, η διασκέδαση είναι απαραίτητη. 

Η βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου  



ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ  επιμέλεια: Μαρία Κάππου 

 

 3 

Ο ελεύθερος χρόνος εξαρτάται από εμπορεύματα και γίνεται εμπόρευμα και ο ίδιος. Η 
δημιουργία άλλωστε της λεγόμενης πολιτιστικής βιομηχανίας που κύριο γνώρισμα της 
αποτελεί η μαζική κουλτούρα, επινοήθηκε για να γεμίσει τον ελεύθερο χρόνο του ανθρώπου. 

Μαζική κουλτούρα: όταν διάφορα στοιχεία της κουλτούρας επιλέγονται, μεταδίδονται και 
επιβάλλονται με κριτήρια την εμπορικότητα, τότε τα στοιχεία αυτά μετατρέπονται σε μαζικά / 
καταναλωτικά προϊόντα. Οι φορείς που τα μεταδίδουν και τα επιβάλλουν είναι κατά κανόνα 
τα ΜΜΕ. Εξυπηρετεί την καταναλωτική κοινωνία, τη διάδοση του κομφορμισμού, την 
απόκτηση απατηλών γνώσεων, τη δημιουργία απλοϊκών εικόνων για τη ευτυχία. 

Δυτικό μοντέλο ψυχαγωγίας 
Ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο το απότομο πέρασμα από τα παραδοσιακά κοινωνικά 
μορφώματα στη σύγχρονη κοινωνία της αφθονίας έχει επιφέρει μια άνευ προηγουμένου 
αξιολογική σύγχυση, με αποτέλεσμα ο Νεοέλληνας να διαμορφώνει τα πρότυπα του 
ελεύθερου χρόνου σύμφωνα με τα συμφέροντα των δημιουργών του 
 επιδεικτικού καταναλωτισμού. Επίσης η χρόνια πολιτιστική εξάρτηση της χώρας μας από τη 
Δύση και η προσπάθεια άλωσης της αυθεντικής παραδοσιακής κουλτούρας μέσω 
κοσμοπολίτικων εισαγόμενων ειδώλων, λειτούργησε με τέτοιο τρόπο, ώστε ο Νεοέλληνας να 
υποτιμήσει τις αξίες του και να ταυτίσει το μοντέρνο στη διασκέδαση και τη ψυχαγωγία με τις 

αξίες του δυτικού και δη του αμερικάνικου τρόπου ζωής. 

Το αίτημα για ελεύθερο χρόνο υπήρξε αποτέλεσμα της ανάγκης να ανακουφιστούν οι 
εργαζόμενοι από τους επαχθείς όρους εργασίας και από τη μεγάλη διάρκεια της. Υπήρξαν 
εποχές, κατά τις οποίες ο εργάσιμος χρόνος διαρκούσε από την ανατολή ως τη δύση του 
ηλίου και όλες τις μέρες της εβδομάδας. Σταθμός του αγώνα για τη μείωση του χρόνου 
εργασίας υπήρξε η απεργία στο Σικάγο, την Πρωτομαγιά του 1886. Οι εργάτες με σύνθημα 
τους «οκτώ ώρες δουλειά, οκτώ ώρες ανάπαυση, οκτώ ώρες ζωή και όνειρα» (Ι. Μπλανσάρ, 
«Το τραγούδι των οκτώ ωρών» και ύστερα από αιματηρές συγκρούσεις κατέκτησαν το 
οκτάωρο. Ακολούθησαν, ως κατακτήσεις των εργαζομένων στον τομέα αυτό, η εξασφάλιση 
χρόνου διακοπών με αποδοχές, η πενθήμερη εργασία και οι τριάντα εφτά εβδομαδιαίως 
ώρες εργασίας, με αίτημα σήμερα να γίνουν τριάντα πέντε 
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Ελεύθερος χρόνος 
 

Αύξηση του ελεύθερου χρόνου Παράγοντες 
 περιορισμού του ελεύθερου χρόνου 

 
 Περισσότερες αργίες. 
 Πενθήμερη εργασία. 
 Οκτάωρη καθημερινή απασχόληση. 
 Η σταδιακή επέκταση της ετήσιας 

άδειας με αποδοχές, αυξημένος 
χρόνος διακοπών. 

 Η ιλιγγιώδης ανάπτυξη των 
επιστημών και η εισαγωγή 
αυτόματων ηλεκτρονικών 

 μηχανών στην παραγωγική 
διαδικασία αντικατέστησαν τον 
ανθρώπινο μόχθο, αύξησαν την 
παραγωγή και μείωσαν το ωράριο της 
καθημερινής απασχόλησης με 
αποτέλεσμα να αυξηθεί ο ελεύθερος 
χρόνος. 

 Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και 
η βελτίωση των μέσων μεταφοράς 
και συγκοινωνίας, η οποία 
εκμηδένισε τις αποστάσεις. 
 

 Αύξηση του εργάσιμου χρόνου 
 Υπερωρίες. 
 Υπερεργασία και δεύτερη απασχόληση 

που μπορεί να οφείλεται είτε σε μη 
επαρκείς αποδοχές από την πρώτη 
εργασία είτε στην επιθυμία να καλύψουμε 
περισσότερες καταναλωτικές μας ανάγκες. 

 Σε σύνθετα εργασιακά καθήκοντα. 
 Στο θεσμό της μερικής απασχόλησης και 

του ελαστικού ωραρίου. 
 Σε επαγγέλματα κοπιαστικά που απαιτούν 

πολλές ώρες ανάπαυσης για ανάκτηση 
δυνάμεων. 

 Η δια βίου μάθηση 
 Αύξηση των απαιτήσεων της καθημερινής 

ζωής. 
 Ιδιαίτερος λόγος πρέπει  να γίνει για τις 

εργαζόμενες γυναίκες, καθώς η ανάληψη 
πολλαπλών και συχνά 
αλληλοσυγκρουόμενων ρόλων εξανεμίζει 
τον ελεύθερο χρόνο τους.  

      Λόγω της άνισης κατανομής των 
υποχρεώσεων στην οικογένεια ένα μέρος 
του ελεύθερου χρόνου των γυναικών 
αναλίσκεται στην εκπλήρωση 
παραδοσιακών οικιακών ρόλων. 

 

Το πρόβλημα του ελεύθερου χρόνου 

 
Παρά την αύξηση του διαθέσιμου χρόνου τα τελευταία χρόνια και τον πολλαπλασιασμό των 
εναλλακτικών λύσεων για την αξιοποίησή του, εμφανίστηκε το  λεγόμενο πρόβλημα του 
ελεύθερου χρόνου. Το πρόβλημα εμφανίζεται με δύο διαστάσεις:την ποσοτική και την 
ποιοτική. 
►Η ποσοτική συνίσταται στην ουσιαστική χρονική συρρίκνωση του μη εργασιακού 
     χρόνου 
►Η ποιοτική αναφέρεται στη υπονόμευση του ίδιου του χαρακτήρα του ελεύθερου   

    χρόνου ως χρόνου ελεύθερων και μη χειραγωγούμενων επιλογών. 
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Αποτελέσματα από την έλλειψη του ελεύθερου χρόνου 

 

Α. Επηρεάζει αρνητικά τις ανθρώπινες σχέσεις 

- οδηγεί στην αποξένωση και στην αποκοινωνικοποίηση 

- αμβλύνει τα κοινωνικά και πολιτικά ενδιαφέροντα, παθητικοποιεί το άτομο 

 
Β. Υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής 

- μετατρέπει τον άνθρωπο σε μια ασταμάτητα εργαζόμενη μηχανή 

- κυριαρχεί η τηλοψία, η ψευδαίσθηση της ψυχαγωγίας ή η νόθα ψυχαγωγία 

 
Παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο αξιοποίησης του ελεύθερου 

χρόνου. 
 

1. Η πνευματική καλλιέργεια και η γενικότερη παιδεία και ψυχοσύνθεση του ατόμου. 
 

2. Οι ευκαιρίες που παρέχει το ευρύτερο πολιτιστικό περιβάλλον. 
 

3. Η οικονομική του δυνατότητα. 
 

4. Τα ΜΜΕ και τα πρότυπα που προβάλλουν. 
 

5. Το υλιστικό πνεύμα της εποχής. 
 

6. Η ηλικία. Κάθε ηλικία έχει το δικό της τρόπο ψυχαγωγίας που καθορίζεται από την 
               ψυχοβιολογική κατάσταση. 

 

Μορφές ψυχαγωγίας 

►Η γνήσια ψυχαγωγία υλοποιεί το νόημα της αγωγής της ψυχής και ανανεώνει το άτομο 

ψυχικά και σωματικά. 

►Η νόθα ψυχαγωγία είναι εφήμερη διασκεδαστική απόπειρα φυγής από την 

καθημερινότητα, μια προσπάθεια εκτόνωσης με τρόπους που οδηγούν στην παραμόρφωση 

του εσωτερικού κόσμου του ατόμου και στην πνευματική και ηθική του αλλοτρίωση.
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Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου-γνήσια ψυχαγωγία 

 

Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου 

Θετικά αποτελέσματα 

 

 

- δραστηριότητες φυσικής χαλάρωσης  
(ύπνος, ξεκούραση, ενδοσκόπηση) 

- δραστηριότητες βιολογικής 
ενεργητικότητας (αθλήματα, γυμναστική, 

φυσιολατρικές εκδηλώσεις) 
 
 

 
- δραστηριότητες πνευματικές 

(ανάγνωση βιβλίων-βιβλιοθήκες, 
επίσκεψη σε μουσεία ή εκθέσεις έργων 

τέχνης, μουσικές, χορευτικές ή θεατρικές  
παραστάσεις, ποιοτικός 

 κινηματογράφος, παρακολούθηση  
διαλέξεων,) 

 

- δραστηριότητες ψυχαγωγικές 
 (φιλικές συζητήσεις, χοροί, πάρτι, 

εκδρομές-ταξίδια-τουρισμός, παιχνίδια- 
ανέκδοτα-αστεία, συλλογές, χόμπυ). 

 
 
 
 
 

- Δραστηριότητες κοινωνικές 

Συμμετοχή σε συλλόγους, εθελοντικές 
δράσεις, πολιτικά κόμματα κ.λπ. 

 
 
 
 

 

 

Βιολογικά-ψυχικά 
 γόνιμη περισυλλογή , αυτογνωσία,  
     αυτοκριτική, αυτοέλεγχος 
 ανανεώνει τις σωματικές και τις ψυχικές    
     του δυνάμεις 
 διατηρείται σε καλή φυσική κατάσταση 
 απαλλάσσεται ο άνθρωπος  από την  
     αγχώδη καθημερινότητα και την ανία 
 

Πνευματική καλλιέργεια  

γνώσεις, ερεθίσματα 
καλαισθητική απόλαυση/συγκίνηση 
δημιουργία ανώτερων κριτηρίων,  
    επιλογών 
διεύρυνση πνευματικών οριζόντων 
ηθικοποίηση, ευαισθησία, εξευγενισμός 
 
καταπολεμάται η μοναξιά και η 
     αποξένωση 
καλλιέργεια των ταλέντων και των   
     κλίσεων 
Γενικότερα οι θετικές συνέπειες από  
    αυτές τις δραστηριότητες 
 κάνοντας εκδρομές έρχεται σε επαφή με  
   τη φύση 
 
Κοινωνικοποίηση-πολιτικοποίηση 
 Το άτομο αναπτύσσει διαπροσωπικές 
σχέσεις απαραίτητες τη ζωή του 

 καταπολεμά τη μοναξιά και την  
       αποξένωση 
 αναπτύσσει πνεύμα συνεργασίας,  
      άμιλλας και ομαδικότητας 
 καλλιεργεί τις ψυχικές του αρετές 
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Αρνητική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου-νόθα ψυχαγωγία 

Σύμφωνα με έρευνες του Υπ. Παιδείας και ανάλογες έρευνες άλλων φορέων προκύπτει ότι ο 
ελεύθερος χρόνος των νέων σήμερα διατίθεται κατά σειρά στις καφετέριες, στα ηλεκτρονικά, στον 
αθλητισμό, στα φροντιστήρια, στις ξένες γλώσσες και έπονται το εξωσχολικό διάβασμα, τα 
πολιτιστικά σωματεία και οι πολιτικές νεολαίες.  

Πιο συγκεκριμένα, το 90% των μαθητών δηλώνει ότι πηγαίνει σε καφετέριες τουλάχιστον τρεις 
φορές την εβδομάδα, ενώ τα ¾  αυτών που δεν πηγαίνουν δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει, γιατί δεν 
τους το επιτρέπουν οι γονείς τους. 

Το ίδιο συμβαίνει και με τα ηλεκτρονικά και τα μπαράκια. Το 74% δηλώνει ότι ασχολείται με τον 
αθλητισμό, το 62% ότι πηγαίνει φροντιστήριο κι ξένες γλώσσες, ενώ μόλις το 12% δηλώνει ότι ανήκει 
σε κάποιο πολιτιστικό σωματείο και ακόμα μικρότερο ποσοστό, το 9%, ότι συμμετέχει σε οργανώσεις 
νεολαίας πολιτικών κομμάτων. 

Να σημειωθεί ακόμα ότι το 80% δε διαβάζει εξωσχολικά βιβλία, το 60% δε διαβάζει πολιτικές 
εφημερίδες, ενώ το 40% διαβάζει μόνο αθλητικές εφημερίδες, το 83% απαντά ότι τους αρέσουν οι 
μηχανές κτλ. 

 

Πως αξιοποιούν οι νέοι τον ελεύθερο 
χρόνο τους(νόθα ψυχαγωγία) 

 
Αιτίες 

επιλογής της νόθας ψυχαγωγίας 

1. Εκτονώνονται από την πίεση των  
καθημερινών προβλημάτων σε 
 τυποποιημένους και 
 βιομηχανοποιημένους τρόπους 
 διασκέδασης. 
Τηλεόραση 
Καφετέριες-μπαράκια 
Ηλεκτρονικά παιχνίδια 
Διαδίκτυο 
Αθλητισμός 
Παρέες 
 

2. Προτιμούν να είναι θεατές παρά  
δημιουργοί και ενεργά μέλη ποικίλων 
 εκδηλώσεων  
 

3. Τον σπαταλούν σε τρόπους νόθας 
ψυχαγωγίας (άσκοπα ξενύχτια,  
χαρτοπαιξία, κτλ.) και παρακολούθηση 
θεαμάτων μαζικής υποκουλτούρας 
(κακός κινηματογράφος, κίτρινος τύπος 
κτλ.). 

 

Οικογένεια 
δεν τον βοηθούν να εντοπίσει τις κλίσεις  
      και τα ταλέντα του, αρνητικά πρότυπα 
Σχολείο 
 δεν ωθούνται οι μαθητές να 
      αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες  και να 
      διοργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις, 
      ομιλίες, έρευνες κ.λπ.) 
 περιεχόμενο σχολικών εκδρομών 
Πολιτεία  
αδιαφορία να δημιουργήσει την 
      κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, όπως    
      βιβλιοθήκες, πολυχώρους εκδηλώσεων,  
      γυμναστήρια, κλπ). 
ΜΜΕ 
Μαζική κουλτούρα 
Χαμηλής ποιότητας εκπομπές 
Ηθική 
Υλισμός, ευδαιμονισμός 
Αδιαφορία για πνευματική καλλιέργεια 
΄Ατομο 
Η κυρίαρχη αντίληψη πως ψυχαγωγία = 
 «σκότωμα της πλήξης», ανώδυνο ξόδεμα  
του ελεύθερου χρόνου. Για τους 
περισσότερους ανθρώπους των σύγχρονων 
μεγαλουπόλεων ο ελεύθερος χρόνος γίνεται 
μια απόπειρα φυγής κυρίως από τον εαυτό 

τους. 
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Συνέπειες μη δημιουργικής εκμετάλλευσης του ελεύθερου 
Χρόνου-νόθας ψυχαγωγίας. 

 
Η νόθα ψυχαγωγία επιδρά αλλοτριωτικά στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Πιο 
συγκεκριμένα : 
Πνευματικά 
 παθητικοποίηση 
 αντιπνευματικότητα και τον πνευματικό μαρασμό 
 μαζοποίηση 
 εξασθένιση της κριτικής – επιλεκτικής ικανότητας 

 
Ψυχικά 
 άγχος , πλήξη, ανία 

 
Κοινωνικά 
 αναπαραγωγή της μοναξιάς – έλλειψη επικοινωνίας 

 
Αισθητικά 
 εθισμό της ποσότητας και όχι της ποιότητας που προσφέρει η αισθητική 

απόλαυση 
 αλλοίωση του αισθητικού κριτηρίου 

. 
 

Παράγοντες που συντελούν στην ορθή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 
 

Οικογένεια 
Αναζήτηση και αναβίωση του λιτού, ουσιώδους και ανθρωποκεντρικού τρόπου ζωής. Στροφή 
στην παράδοση για άντληση ανθρωπιστικών αξιών. 
Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 
Αναθέρμανση της ψυχικής επικοινωνίας των ανθρώπων, με βάση τον ειλικρινή διάλογο,  την  
     αμεσότητα και την προσέγγιση του ψυχισμού των άλλων. 
Διερεύνηση των κλίσεων/ενδιαφερόντων, ώστε οι νέοι να στραφούν σε ανάλογες  

δραστηριότητες. 
 

Σχολείο 
 προώθηση της προσωπικής και συλλογικής δημιουργίας μέσα από τα σχολικά 
     προγράμματα (ώθηση των  μαθητών να αναλαμβάνουν ευθύνες και πρωτοβουλίες  και  
     να διοργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις, ομιλίες, έρευνες κ.λπ.) 
 διοργάνωση αθλητικών, κοινωνικών, οικολογικών και μορφωτικών συναντήσεων  
Απόκτηση καλλιτεχνικής παιδείας (σχολείο), παρακολούθηση ποιοτικού    
     θεάτρου/κινηματογράφου, μουσικής, καλών τεχνών. 
Παρακολούθηση διαλέξεων, επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους. 
Τουρισμός στο εσωτερικό η στο εξωτερικό, για γνωριμία με άλλους πολιτισμούς, έργα τέχνης,   
     μνημεία. 
Περιβαλλοντική εκπαίδευσηγνωριμία με τη φύση. 
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Πολιτεία 
Το σχολείο και η πολιτεία θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τα προγράμματά τους, εκπαιδευτικά και 
πολιτιστικά, για μια σωστή αξιοποίηση του χρόνου που διατίθεται στη μόρφωση και στην 
ψυχαγωγία της νεολαίας. Ο ελεύθερος χρόνος των νέων πρέπει να αξιοποιείται με βάση το 
συνδυασμό ψυχαγωγίας και δημιουργικότητας, να τους προσφέρει δηλαδή ωφέλεια σωματική, 
ψυχική και πνευματική. Η πολιτεία πρέπει να διευκολύνει μια τέτοια δημιουργική ψυχαγωγία, γιατί 
έτσι θα μπορέσει να καταπολεμήσει προβλήματα όπως η βία και τα ναρκωτικά. Τα μέτρα που 
μπορεί να λάβει η πολιτεία είναι: 
Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ανηλίκους και ενηλίκους, για να τους 
καταστήσουν ικανούς να διοργανώνουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους. 
Εξυγίανση του αθλητισμού 
 Δημιουργία γυμναστηρίων με δωρεάν είσοδο στους νέους 
 Προώθηση και ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων, στους οποίους οι νέοι θα  μπορούν να  
     εκφραστούν καλλιτεχνικά, να ασχοληθούν με το θέατρο, τη   φωτογραφία, το χορό, τη 
     μουσική κ.ά. 
 

ΜΜΕ 
Προβολή του πολιτισμού 
Υψηλή ποιότητα προγραμμάτων στις ζώνες υψηλής τηλεθέασης 
Εξάλειψη των πολιτιστικών υποπροϊόντων 
Καταπολέμηση της μαζικής κουλτούρας 

 
Ατομο 
Διάβασμα λογοτεχνίας, φιλοσοφίας, ψυχολογίας κ.ά. επιστημονικών πεδίων. 

Επαναπροσδιορισμός των αξιών : πρωταρχικός στόχος του ανθρώπου να μην είναι ο 
    υλικός ευδαιμονισμός αλλά η πνευματική του συγκρότηση, μόνο τότε θα 
κατορθώσει    
    να αποβάλει την καταναλωτική μανία, την απληστία και θα δώσει άλλες  
    προτεραιότητες στη ζωή του 
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ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ 

Νέοι και ελεύθερος χρόνος 

 Ο πολιτισμός επέτρεψε στον άνθρωπο να έχει την υψηλότερη και ουσιωδέστερη 

πολυτέλεια: τον ελεύθερο χρόνο, δηλαδή την ελάττωση του αναγκαίου χρόνου για 

βιοποριστική εργασία και, επομένως, τη δυνατότητα να διαθέσει ένα αξιόλογο τμήμα του 

καθημερινού του χρόνου αυτόβουλα για να «κάνει ό,τι θέλει», να ξεκουραστεί, να 

ψυχαγωγηθεί, να επικοινωνήσει, να γυμναστεί. 

 Η μείωση του χρόνου εργασίας (8ωρο, 5θήμερο) και η βελτίωση του οικιακού 

εξοπλισμού έχουν συντελέσει, ώστε ο νέος της εποχής μας να έχει ευκαιρίες για ξεκούραση 

και επικοινωνία. Όμως δε συμβαίνει το ίδιο και με τον έφηβο, ο οποίος συντρίβεται στις 

συμπληγάδες των σχολικών και εξωσχολικών μαθησιακών αναγκών του (φροντιστήριο, 

γλώσσες, μουσική, χορός, αθλητισμός, μελέτη, κ.ά.). Έτσι, οι ελεύθερες ώρες για τον έφηβο 

μαθητή/σπουδαστή είναι, δυστυχώς, λίγες ή ελάχιστες.  

 Για το φαινόμενο αυτό ευθύνονται κυρίως το σχολείο και η πολιτεία. Η επτάωρη 

παρακολούθηση το πρωί και η προετοιμασία του επόμενου εξαώρου το απόγευμα, μαζί με τις 

εξωσχολικές υποχρεώσεις, συντελούν στην απομύζηση κάθε ίχνους ελεύθερης ώρας 

καθημερινά. Απομένουν, λοιπόν, τα Σαββατοκύριακα και κάποιες αργίες μαζί με τις διακοπές 

(Χριστουγέννων, Πάσχα, καλοκαιριού). 

   Όμως οι στατιστικές και οι μελέτες δείχνουν ότι οι σύγχρονοι έφηβοι τείνουν να 

«σπαταλούν» τον ελεύθερο χρόνο τους παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια, «σερφάροντας» στο 

διαδίκτυο, ενώ δε λείπουν από το πρόγραμμά τους  η τηλεόραση, οι καφετέριες και οι 

μεταμεσονύκτιες διασκεδάσεις. Αρκετοί είναι και οι έφηβοι (κυρίως τα αγόρια) που δαπανούν 

το χρόνο τους στις κερκίδες των σταδίων παρακολουθώντας τα αθλητικά δρώμενα και 

φωνάζοντας συνθήματα –συνήθως υβριστικά για την αντίπαλη ομάδα- αντί να τον 

αφιερώνουν στην απόλαυση του θεάματος καθαυτού και στην άθλησή τους. Πολύ λιγότερο, 

οι έφηβοι πηγαίνουν στα γυμναστήρια, απολαμβάνουν εξοχικούς περιπάτους ή  οργανώνουν 

μικρές εξορμήσεις στη φύση με μια φιλική συντροφιά, ενώ οι διάφορες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις και τα θεάματα και ακροάματα υψηλής ποιότητας φαίνονται να είναι τελευταία 

στις προτιμήσεις τους. 

 Όλες αυτές οι διαπιστώσεις σημαίνουν ότι θα πρέπει η πολιτεία, διαμέσου του 

θεσμού του σχολείου (κάθε βαθμίδας), να διδάξει έμπρακτα τους νέους πώς να διαθέτουν τον 

ελεύθερο χρόνο τους, αφού πρώτα φροντίσει η ίδια να τους τον εξασφαλίσει. Θα πρέπει, 

λοιπόν, η πολιτεία να μεριμνήσει έτσι ώστε οι μαθητές να μην επιβαρύνονται με ένα τόσο 
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βαρύ σχολικό πρόγραμμα και μη χρειάζονται να παρακολουθούν επιπλέον φροντιστηριακά 

μαθήματα. Μια λύση, για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι η μείωση της ύλης και η 

ποιοτικότερη διδασκαλία. Έτσι, και ο χρόνος της μελέτης που θα απαιτείται δεν θα απορροφά 

κάθε διάθεση των συνεπών μαθητών για τις διάφορες παρασχολικές δραστηριότητες. Αν 

εκσυγχρονιστεί η διδασκαλία και τεθεί ως γενικότερος στόχος της εκπαίδευσης να αγαπήσουν 

τα παιδιά το διάβασμα, τη λογοτεχνία, την ιστορία, τις φυσικές επιστήμες, τις καλές τέχνες, τη 

μουσική και τον αθλητισμό, τότε μόνο θα μπορούμε να μιλάμε για μια ολοκληρωμένη 

πνευματική καλλιέργεια, μέσω της οποίας οι μαθητές θα συνειδητοποιήσουν την αξία του 

ελεύθερου χρόνου και θα είναι σε θέση με την κριτική τους σκέψη να επιλέξουν τον πιο 

ωφέλιμο τρόπο για να απασχοληθούν. 

 Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να έχουν το χρόνο να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, το 

χορό, τη μουσική, το θέατρο ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα τους ενδιαφέρει. Βασική 

όμως προϋπόθεση είναι παρέχονται τα κίνητρα και οι ευκαιρίες για όλα αυτά, να υπάρχουν οι 

υποδομές και η οργάνωση από την πλευρά της πολιτείας, ώστε οι νέοι να βρίσκουν τις 

διεξόδους που χρειάζονται για να εκφραστούν και να εκτονωθούν μέσα από δημιουργικές και 

εποικοδομητικές ενασχολήσεις. Αναγκαία είναι, επομένως, η χορήγηση χρημάτων για την 

ίδρυση και τη λειτουργία βιβλιοθηκών, χώρων άθλησης και αναψυχής, καλλιτεχνικών 

εργαστηρίων και πολιτιστικών συλλόγων, όπου θα παρέχεται δωρεάν είσοδος και συμμετοχή 

στους νέους. Στην προσπάθεια αυτή δεν θα πρέπει βέβαια να μείνουν αμέτοχοι ούτε οι 

τοπικοί φορείς και οι πολιτιστικοί σύλλογοι, ώστε να γίνει η κάθε γειτονιά φυτώριο νέων 

δημιουργών και ταλέντων. Ευχής έργο θα αποτελούσε επίσης και ο καθορισμός ειδικών 

εκπομπών για νέους (και από νέους) στα ΜΜΕ, κυρίως στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο, 

αλλά και η ενίσχυση της έκδοσης περιοδικών για τη νεολαία. Εάν η πολιτεία λάβει τέτοιου 

είδους μέτρα, τότε θα επιτευχθεί κι ένας επιπλέον στόχος:  να καταπολεμηθούν προβλήματα 

όπως η βία, ο χουλιγκανισμός και τα ναρκωτικά, που μαστίζουν τη νεολαία. 

 Φυσικά, εκτός από το θεσμό του σχολείου και τους κρατικούς και τοπικούς φορείς 

που θα μπορούσαν να προσφέρουν ευκαιρίες για ψυχαγωγία, καθοριστικό ρόλο στην 

κατάλληλη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου παίζει και η οικογένεια. Από την παιδική τους 

ηλικία θα πρέπει οι άνθρωποι να αντιλαμβάνονται ότι ο ελεύθερος χρόνος είναι αναπόσπαστο 

κομμάτι της ζωής. Το παιχνίδι, οι στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης της μοναχικότητας ή μιας 

οικογενειακής συγκέντρωσης δεν θα πρέπει να αποκλείονται από την καθημερινότητα των 

παιδιών. Οι γονείς οφείλουν να γνωρίζουν ότι αποτελούν πρότυπο συμπεριφοράς για τα 

παιδιά τους, γι’ αυτό και οι ίδιοι θα πρέπει να αρνηθούν να κάνουν την εργασία αυτοσκοπό 



ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ  επιμέλεια: Μαρία Κάππου 

 

 12 

και να αναζητούν τη γνήσια ψυχαγωγία, την απόλαυση της τέχνης, της παιδείας και του 

πολιτισμού.    

Με το παραδειγμά τους θα δώσουν τις κατευθύνσεις στους εφήβους και θα τους βοηθήσουν 

να αξιοποιήσουν κατάλληλα τον ελεύθερο χρόνο τους, να ανακαλύψουν, ενδεχομένως, τις 

ιδιαίτερες κλίσεις και τα ταλέντα τους και να καλλιεργήσουν την κοινωνικότητά τους 

αναπτύσσοντας διαπροσωπικές σχέσεις και φιλίες με τους συνομηλίκους τους. 

 Ο ελεύθερος χρόνος είναι χωρίς αμφιβολία ένα αγαθό υψίστης σημασίας και 

οριοθετεί το επίπεδο πολιτισμού της κάθε κοινωνίας, γι’ αυτό δεν θα πρέπει να δαπανάται σε 

ασυγκράτητες διασκεδάσεις και ανούσιες ενασχολήσεις, αλλά να αξιοποιείται ορθά και 

εποικοδομητικά προς την κατεύθυνση της γνήσιας ψυχαγωγίας. 

 

Η νόθα και η γνήσια ψυχαγωγία 

[...] Η νόθη ψυχαγωγία είναι απόπειρα φυγής, επιθυμία απόδρασης από τον κλοιό μιας ζωής 

που μόνο πληγές μας δίνει και απογοητεύσεις ή που μας έγινε αφόρητη από το αθεράπευτο 

κενό της. Απόπειρα φυγής, όχι φυγή· επιθυμία απόδρασης, όχι απόδραση. Γιατί σε λίγο 

ξαναγυρίζομε στην αρένα βαρύτερα πληγωμένοι, βρισκόμαστε και πάλι στο πηγάδι μας με 

μεγαλύτερο άγχος – η απελευθέρωση ήταν ψεύδος, τραγική αυταπάτη. Πίσω λοιπόν από τη 

νόθη ψυχαγωγία υπάρχει πανικός και μωρία·1 όταν μαυρίσει από την απελπισία ή ρημάξει 

μέσα στην ανία η ψυχή μας, μας πιάνει τρόμος, και τρέχομε να αναπληρώσομε αυτό που μας 

λείπει με μια συγκίνηση (ας είναι και αγωνία), με μια διέγερση (ας είναι και αλλοτρίωση του 

προσώπου μας), με μιαν εξαντλητική ηδονή (ας φέρνει και την αποκτήνωση) – με κάτι τέλος 

πάντων που έστω και προσωρινά θα δώσει άλλη τροπή στη ζωή μας. Εκείνο που μας τρομάζει 

περισσότερο είναι η ερημιά της ψυχής, το εσωτερικό άδειασμα. Και ριχνόμαστε σ' εκείνους 

τους τρόπους της ψυχαγωγίας και ελπίζομε ότι θα μας βοηθήσουν να ξεφύγομε – από τι; 

Ολοφάνερα από τον «εαυτό μας». Αυτός μας έχει γίνει ανυπόφορος και, επειδή μας πονεί ή 

μας αηδιάζει η παρουσία του, επιχειρούμε να αποδράσομε «σκοτώνοντας» το χρόνο που μας 

πολεμάει ή έχει περιφρονήσει την ψυχή μας. Κάθε ευκαιρία φυγής είναι τότε ευπρόσδεκτη, 

ακόμη κι' αν υπονομεύει την υγεία ή μας ντροπιάζει. Και όταν μας παρουσιαστεί (η κοινωνία 

έχει και για τούτο προνοήσει με τις λέσχες, τα καπηλειά, τα καταγώγια) τρέχομε να 

επωφεληθούμε. Αστόχαστα, αφού στο τέρμα του δρόμου μάς περιμένει ήσυχος ο εχθρός που 

θέλομε να του ξεφύγομε... [...] 

Αντίθετα προς τη νόθη η γνήσια ψυχαγωγία ως ανάγκη γεννιέται από τη δύναμη και τη 

χαρά της ζωής, και εκείνο που προσφέρει είναι να συντηρεί και να ανανεώνει τη δύναμη και 
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τη χαρά της ζωής. Αυτήν ακριβώς που φθείρει και αφανίζει η νόθη. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται 

αποδείξεις για να βεβαιωθεί κανείς ότι άλλο πράγμα είναι να ρίχνεσαι στο ξεφάντωμα από 

αμηχανία και άγχος, για να «διασκεδάσεις» την κατάθλιψη και την ανία που σε ρημάζει, και 

άλλο (εντελώς άλλο και στις προθέσεις και στα αποτελέσματα) να διασκεδάζεις από 

περίσσεια δυνάμεων και ευφρόσυνη2 διάθεση, για να κρατείς υψηλά την εσωτερική σου 

θερμοκρασία και να απολαβαίνεις την ακμή του σώματος και τη χαρά της ψυχής. Στην πρώτη 

περίπτωση, όπως είπαμε, η ψυχαγωγία είναι απόπειρα φυγής, αναζήτηση σωτηρίας από το 

αδιέξοδο που αντί να δώσει ανακούφιση από το άλγος3 και την πλήξη, κάνει τη ζωή πιο 

δύσκολη, ζοφερή4 και αρρωστημένη. Στη δεύτερη, είναι ακτινοβολία και θρίαμβος σωματικής 

και ψυχικής ευφορίας, άξια επιβράβευση εκείνων που ευδοκιμούν στο σκληρόν αγώνα της 

ζωής με την περίσκεψη, το θάρρος, το τάλαντο τους – και για τούτο προσφέρει ό,τι υπόσχεται: 

δύναμη και χαρά μεγαλύτερη. Εάν βρίσκεσαι σε συμφωνία με τον εαυτό σου (τις διαθέσεις, 

τις ικανότητες, τα όνειρά σου)· εάν με τους συνανθρώπους ζεις αρμονικά προσπαθώντας με 

καλή προαίρεση5 να γεφυρώνεις τα χάσματα και ν' αποφεύγεις την τριβή στις σχέσεις σου 

μαζί τους· εάν εργάζεσαι έντιμα και δημιουργικά και είσαι ικανοποιημένος από την 

αναγνώριση των αποδόσεων σου· εάν στην αισθηματική σου ζωή αξιώθηκες να γνωρίσεις την 

τρυφερότητα και τη στοργή· εάν προπάντων έχεις πεισθεί ότι ο δρόμος του βίου δεν είναι 

ποτέ ομαλός και γίνεται βατός μόνο από κείνους που μπορούν να δέχονται τις αποτυχίες με 

χαμόγελο και τους πόνους με εγκαρτέρηση – τότε θα είσαι πάντα δυνατός και χαρούμενος, 

και αυτή τη δύναμη και τη χαρά σου θα την ξαναβρίσκεις πολλαπλάσια όταν θα διαθέτεις τον 

ελεύθερο χρόνο σου σε σύστοιχους6 προς το ψυχικό κλίμα και το πνευματικό σου επίπεδο 

τρόπους ψυχαγωγίας. Ούτε καταπονημένος και ταπεινωμένος, ούτε αηδιασμένος από τον 

εαυτό σου θα βγαίνεις από τους τόπους των διασκεδάσεων – με την πικρή γεύση που δίνει ο 

ανώφελος κάματος, η αποστροφή και η μεταμέλεια. Ο Spinoza7 έχει λαμπρά αποδείξει στα 

θεωρήματα της δικής του Γεωμετρίας δύο ταυτότητες που επαληθεύονται διαρκώς από την 

καθημερινή πείρα: Ένταση της ζωής, ευφορία ψυχική ίσον δύναμη, ίσον χαρά. Χαλάρωση της 

ζωής, ψυχική αφορία ίσον αδυναμία, ίσον θλίψη. Η θέση της νόθης ψυχαγωγίας είναι στο 

κεφάλαιο της δεύτερης ταυτότητας· της γνήσιας, στο κεφάλαιο της πρώτης. Ποιας η δωρεά 

είναι η ευ-θυμία των Αρχαίων, περιττεύει –νομίζω– και να το υπαινιχθούμε. 

  

Ε.Π. Παπανούτσος  

«Πρακτική Φιλοσοφία» 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και ποια τα κριτήρια για να χαρακτηρίσετε την ψυχαγωγία 

νόθη ή γνήσια, σύμφωνα με το κείμενο; 

2. Εάν επιχειρούσατε να διαιρέσετε τη δεύτερη μεγάλη παράγραφο σε δύο, σε ποιο σημείο 

θα κάνατε το διαχωρισμό και γιατί; 

3. Πιστεύετε ότι υπάρχουν τρόποι ψυχαγωγίας που αντικειμενικά εντάσσονται στις μορφές 

της νόθης και της γνήσιας ψυχαγωγίας; Τεκμηριώστε την απάντηση σας τόσο στο υλικό 

του δοκιμίου, όσο και στην προσωπική σας αντίληψη. Επιπλέον, χρησιμοποιήστε 

παραδείγματα για να κάνετε κατανοητή την άποψή σας. 

4. Ποιες είναι, κατά την άποψή σας, οι ενέργειες ή οι απασχολήσεις με τις οποίες πρέπει να 

γεμίζει κανείς τον ελεύθερο χρόνο του; 

  

 
1 μωρία: ανοησία 
2 ευφρόσυνος: χαρμόσυνος 
3 άλγος: πόνος 
4 ζοφερός: που εμπνέει φόβο, ανησυχία, θλίψη και μελαγχολία 
5 προαίρεση, πρόθεση που οδηγεί σε συγκεκριμένες προτιμήσεις και επιλογές 
6 σύστοιχος: ομοειδής 
7 Μπαρούχ Σπινόζα (Barough Spinoza. 1632 - 1677): Ολλανδός φιλόσοφος εβραϊκής 

καταγωγής, υπέρμαχος της ελευθερίας της σκέψης και του πανθεϊσμού 

  

κριτήριο 
 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 
 σ. 180 ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

Α. Να γραφεί η περίληψη του κειμένου 
 
Β1.Μια ψυχαγωγία που αντί να αφυπνίζει, οδηγεί στο λήθαργο , σίγουρα μεταβάλλεται σε 
παράγοντα που εμποδίζει την κοινωνική μετεξέλιξη και την πρόοδο, μεταβάλλεται σε 
ανασταλτικό στοιχείο. Να αναπτυχθεί η φράση σε παράγραφο (80-100λ.) 

 
Β2. Α)Γιατί (1η παρ.), λοιπόν, αλλά και, εν άλλοις λόγοις (3η παρ. ) όμως (5η παρ. ) Τι 
δηλώνουν οι λέξεις συνοχής; 
Β)Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η 4η παρ. του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας. 
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Β3. Να αιτιολογήσετε την αξιοποίηση των σημείων στίξης στη 2η παρ. του κειμένου. 
 
Β4. Τυποποίηση, περιορίζεται, ψυχαγωγία, καταφεύγει, παραμέτους: από το  
      β΄συνθετικό των λέξεων να σχηματίσετε από μία νέα σύνθετη λέξη 
 
Γ. Παραγωγή λόγου 
 
Το σχολείο σας διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Νέοι και ελεύθερος χρόνος» 
Να γράψετε μια εισήγηση, στην οποία να εκφράσετε τον προβληματισμό σας σχετικά 
με τον τρόπο αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των νέων και να προτείνετε τρόπους 
δημιουργικής αξιοποίησης αυτού. 
 

Ελεύθερος χρόνος 

Όταν ο ελεύθερος χρόνος μάς οδηγεί στη «λησμονιά» 

Αιμ. Καράλη 

 

    Η έννοια του ελεύθερου χρόνου είναι στενά συνδεδεμένη μ’ εκείνην της επιλογής. 

Κατά τη διάρκειά του ο άνθρωπος, τυπικά ή ουσιαστικά, επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα 

διαθέσει τον εαυτό του. Ο συλλογισμός αυτός μας οδηγεί στο να αναζητήσουμε τη σχέση του 

ελεύθερου με τον «αναγκαίο», τον «υποχρεωτικό» χρόνο, το διάστημα, δηλαδή εκείνο κατά 

το οποίο ο άνθρωπος είναιυποχρεωμένος να κάνει «κάτι», όπως το να εργαστεί και να 

φοιτήσει. 

Ο συσχετισμός «ελεύθερου» και «αναγκαίου» χρόνου είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός γιατί από τη διάρκεια του τελευταίου δεν καθορίζεται μόνο η διάρκεια του 

πρώτου, αλλά και η ποιότητά του. Είναι ευνόητο πως ένας παρατεταμένος, κοπιαστικός και 

μη δημιουργικός εργάσιμος χρόνος δεν ευνοεί την πλήρη και δημιουργική αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου, υπονομεύει ακόμα και την ίδια την ύπαρξή του. 

Στη μεγάλη πλειοψηφία η έννοια του ελεύθερου χρόνου ταυτίζεται μ’ αυτήν της 

ψυχαγωγίας. Όχι μιας ψυχαγωγίας η οποία θα αναπτύσσει την «ψυχή», θα προάγει την 

καλλιέργεια, αλλά μιας ψυχαγωγίας η οποία θα εκτονώνει, θα βοηθά τον άνθρωπο να 

¨ξεχάσει» την καταπίεση την οποία δέχεται κατά τη διάρκεια του αναγκαίου χρόνου. Χωρίς να 

παραγνωρίζουμε την αναγκαιότητα της «εκτόνωσης», δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το 

πρόβλημα που δημιουργεί όταν γίνεται ο νόμος, ο κανόνας ψυχαγωγίας. Στην ουσία ο 

άνθρωπος δεν παρεμβαίνει δυναμικά στη ζωή του αλλά αφήνει τις δυσκολίες της ζωής 

δυναμικά να τον παρασύρουν. Η αναζήτηση αποκλειστικά και μόνο της λήθης, η επιδίωξη της 

αδράνειας του μυαλούοδηγούν τον άνθρωπο στο ν’ αναπαράγει μόνο τη βιολογική του 

δύναμη, ν’ αναπληρώνει τυπικά τις σωματικές και διανοητικές  δυνάμεις που ξόδεψε κατά τη 

διάρκεια της εργασίας, να συμμετέχει στη ζωή μονόπλευρα. 

Ο άνθρωπος παγιδεύεται σ’ ένα περιβάλλον που του δημιουργεί την ψευδαίσθηση της 

ελευθερίας επιλογής. Το καθημερινό άγχος, η κούραση, η έλλειψη χρόνου, αλλά και η άγνοια 

τον οδηγούν στο να επιλέξει μόνο όσα του προσφέρει ηβιομηχανία ψυχαγωγίας. 

Όσο ο άνθρωπος συνειδητοποιεί τη δημιουργική του φύση, όσο αναζητά εξηγήσεις, όσο 

διευρύνει τα ερωτηματικά του, όσο προσπαθεί να ερμηνεύσει, όσο σκέφτεται κι αλλάζει, τόσο 

οι δραστηριότητές του και κατά τον ελεύθερο χρόνο του  θα ενισχύουν τη δημιουργικότητά 

του. Τότε πραγματικά θα επιλέγει. Όσο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως αντικείμενο που 
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απλώς παράγει για να επιβιώσει, ως άτομο που ζει απλώς για να ζει, τόσο και η κατανάλωση 

του ελεύθερου χρόνου θα χαρακτηρίζεται από παθητικότητα και υποταγή σ’ αυτό που μαζικά 

παράγει η βιομηχανία ονείρων, ψευδαισθήσεων και ευτελούς κουλτούρας. Τότε  ο τρόπος 

ζωής του θα προεπιλέγεται από άλλους. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

 

1.      Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου σε 100  περίπου λέξεις 

(προσπαθήστε να αξιοποιήσετε αποτελεσματικά τις διαρθρωτικές λέξεις: βρείτε τι σχέση έχει 

η πρώτη με τη δεύτερη παράγραφο, η δεύτερη με την τρίτη και ούτω καθεξής και βάλτε τις 

κατάλληλες συνδετικές λέξεις: π.χ. γιατί, επειδή κλπ. Η σύνδεση δεν είναι απαραίτητο να 

στηρίζεται σε λέξεις αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ολόκληρες φράσεις, η να 

αναδείξουμε τη σχέση με ένα ρήμα: π.χ. αιτία αυτού του γεγονότος είναι …./ η συγγραφέας 

θεωρεί ότι αιτία …./ αιτιολογεί το φαινόμενο αυτό) 

2) Να δώσετε ένα δικό σας τίτλο στο κείμενο. 

3) «επιδίωξη της αδράνειας του μυαλού», «βιομηχανία ψυχαγωγίας»: 

α) σε κάθε μια από τις παραπάνω εκφράσεις  έχουμε αναφορική/κυριολεκτική  

ή   ποιητική/μεταφορική  χρήση της γλώσσας; 

   β) να δώσετε σύντομα το σημασιολογικό περιεχόμενο των εκφράσεων αυτών   

4. Να δώσετε συνώνυμα για τις παρακάτω λέξεις: 

υποχρεωμένος, υπονομεύει, παραβλέψουμε, αφήνει, κουλτούρας, ευτελούς, ενισχύουν 

5.  Να βρείτε τη σημασία των υπογραμμισμένων συνδετικών λέξεων  

δηλαδή, γιατί, αλλά 
 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Στον κοσµογονικό µύθο-έκπτωση του ανθρώπου από τον Παράδεισο-η 
βιοποριστική εργασία αναφέρεται σαν «κατάρα από το Θεό»(«Με τον ιδρώτα του 
προσώπου σου να βγάζεις το ψωµί σου»).Στον αρχαίο ελληνικό κόσµο και ρωµαϊκό 
κόσµο η εργασία είναι για δούλους. Η «σχόλη»(η απραξία, η αργία)είναι κατά τον 
Αριστοτέλη το πρωτεύον στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου που διακόπτεται από την 
«α-σχολία», δηλαδή την εργασία.   

Από αυτή τη θεώρηση του αγώνα για τον επιούσιο ως αναγκαίου κακού 
φτάσαµε  σήµερα στο άλλο άκρο. Η εργασία αποτελεί σκοπό της ζωής, η εργατικότητα 
ύψιστη αρετή  ,ενώ η σχόλη, δηλαδή ο ελεύθερος χρόνος, έχει υποβιβαστεί σε 
διάλειµµα, κατά τη διάρκεια του οποίου ο άνθρωπος ανακτά δυνάµεις, για να 
εργαστεί εντονότερα. Η εργασία, όµως, όσο σπουδαία και αναγκαία κι αν είναι για τον 
άνθρωπο, δεν µπορεί να είναι αυτοσκοπός. Του προσφέρει, βέβαια, τις δυνατότητες 
και τα µέσα για να ευηµερήσει και να ευτυχήσει, αλλά αυτές οι δυνατότητες 
αξιοποιούνται κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου. Γι’ αυτό ο ελεύθερος χρόνος 
είναι το διάστηµα κατά το οποίο ολοκληρώνεται ο άνθρωπος, ο επίγειος παράδεισος 
της απελευθέρωσης από την πίεση της εργασίας, η χαρά της ζωής.  

 Ο τρόπος µε τον οποίο ο κάθε άνθρωπος αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο του 
είναι διαφορετικός. Παρ’όλες, όµως, τις εύλογες διαφορές που οφείλονται στις 
ιδιαιτερότητες του καθενός, µπορούµε να προσδιορίσουµε ορισµένους ευχάριστους 
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και ωφέλιµους τρόπους για την αξιοποίησή του. Πρέπει, λοιπόν, να χρησιµοποιείται 
για ανάπαυση. Η ανάπαυση, η χαλάρωση ηρεµούν το σώµα, αλλά και το πνεύµα 
.∆ίνουν νέα δύναµη και αναπτερώνουν το ηθικό. Άλλωστε, ένα κουρασµένο και 
καταπονηµένο σώµα δεν αφήνει πολλά περιθώρια για ψυχαγωγία. Για το λόγο αυτό η 
ψυχική και πνευµατική ευεξία εξαρτάται από τη σωµατική. «Νους υγιής εν σώµατι 
υγιει».  

 Ο ελεύθερος χρόνος πρέπει, επίσης, να είναι χρόνος περισυλλογής. Μια απλή  
προσπάθεια ενδοσκόπησης ,απολογισµού λειτουργεί καθησυχαστικά, καθαρτικά 
πολλές φορές, στη σηµερινή αγχώδη εποχή µας. Η αργία δίνει περιθώρια στον 
άνθρωπο γι’ αυτή τη λίγη, αλλά απαραίτητη, ώρα αυτογνωσίας και λύτρωσης από 
πάθη και αγωνίες.  

 Για το σύγχρονο εργαζόµενο ο ελεύθερος χρόνος πρέπει, ακόµα, να θεωρείται 
µοναδική ευκαιρία για να αποδράσει από την πιεστική, τυποποιηµένη και 
εξειδικευµένη εργασία του. Ο εργαζόµενος µπορεί να αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο 
του για ψυχαγωγία και κοινωνικότητα, για µόρφωση και επιµόρφωση. Έτσι, θα 
µπορέσει να καλλιεργήσει και τις άλλες ανθρώπινες δυνατότητές του, που, λόγω των 
σύγχρονων συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, κινδυνεύουν από ατροφία.  

 Όλα, όµως, όσα προαναφέρθηκαν, µολονότι αποτελούν κατάλληλους τρόπους 
για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, δεν αποτελούν ακόµη κανόνες ζωής. Ο 
µέσος άνθρωπος θεωρεί τον χρόνο µετά την εργασία του «νεκρό»και το σύνηθες µέσο 
ψυχαγωγίας του είναι η τηλεθέαση. Η αλλαγή της αντίληψης αυτής, που θέλει τη 
δουλειά µοναδικό σκοπό της ζωής του ανθρώπου, καθώς και των συνηθειών που 
απορρέουν από αυτήν, είναι θέµα αγωγής. Όσο οι µαθητές στα σχολεία 
προετοιµάζονται για την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία και µόνο, τόσο θα 
υπάρχουν γενιές και άνθρωποι που θα αντικρίζουν τον ελεύθερο χρόνο τους  
µε συναισθήµατα ενοχής και πλήξης, χωρίς δηµιουργικότητα και ελευθερία.  
 Σπ. Κούτρας  
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1.Να γράψετε την περίληψη του κειµένου σε 100 λέξεις περίπου.  Μονάδες 25  
 
2.Να γράψετε τους πλαγιότιτλους των παραγράφων του κειµένου.  
 Μονάδες 5  
 
3.Ποιά είναι η δοµή και µε ποιό τρόπο/µέθοδο αναπτύσσεται η δεύτερη παράγραφος 
του κειµένου;  Μονάδες 5  
 
4.Να βρείτε στο κείµενο και να σηµειώσετε διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις που 
δηλώνουν επεξήγηση, αντίθεση, συµπέρασµα, προσθήκη(µία για κάθε περίπτωση).  
 Μονάδες 5  
 
 
 
 
5.Να γράψεις µια συνώνυµη και µια αντώνυµη για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις.  
Ελεύθεροςπροσφέρω,ωφέλιµος,πρωτεύον,ευηµερήσει,αξιοποιεί,καταπονηµένο, 
πλήξη  Μονάδες 5  
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6. «Ο εργαζόµενος µπορεί να αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο του για ψυχαγωγία και  
κοινωνικότητα, για µόρφωση και επιµόρφωση».Χρησιµοποιώντας τη φράση αυτή ως  
θεµατική περίοδο να αναπτύξετε µια παράγραφο µε δικά σας παραδείγµατα.  
 Μονάδες 5  
  
7.Πως χρησιµοποιούν οι σηµερινοί έφηβοι τον ελεύθερο χρόνο τους; Πώς µπορούν να  
συντελέσουν η οικογένεια, το σχολείο, η τοπική αυτοδιοίκηση και η πολιτεία στη  
συνειδητοποίηση της σηµασίας του ελεύθερου χρόνου, όσο και στη δηµιουργική 
αξιοποίησή του από τη νέα γενιά; Να δώσεις και να τεκµηριώσεις τις απαντήσεις σου 
σε ένα κείµενο µε 450-500 λέξεις. Υπόθεσε ότι το κείµενό σου θα δηµοσιευτεί σε 
τοπική εφηµερίδα(του δήµου ή του πολιτιστικού συλλόγου της περιοχής σου).  
 
 

Διαγράμματα, κριτήρια  και πληροφορίες στο διαδίκτυο 
 

http://tassos-filologos.blogspot.gr/2012/11/blog-post_7836.html 
http://users.sch.gr/symfo/sholio/ekthesi/b_likiu/b07.eleftheros_hronos.htm 
http://gym-istiaias.eyv.sch.gr/mathites/eleutheros_xronos_newn.pdf 
http://filologikesidees.blogspot.gr/2013/05/reality-shows.html 
http://lykeiodoukas.wordpress.com/2012/10/23/%CE%BF 
http://orfeasskeptesthai.blogspot.gr/2012/06/blog-post_2994.html 
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