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A΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α) ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο συγγραφέας σε µια ανάλυσή του για το χαρακτήρα της ψυχαγωγίας των σύγχρονων νέων
επισηµαίνει πως, αφού αυτή αντικατοπτρίζει το πολιτισµικό επίπεδο µιας κοινωνίας, σήµερα δεν
µπορεί παρά να έχει καταναλωτικό χαρακτήρα. Στις µέρες µας η νεολαία τηρεί αλλοτριωµένη
στάση κατανάλωσης και κατά το χρόνο ανάπαυσης, η αξιοποίηση του οποίου καθορίζεται από µια
βιοµηχανία διασκέδασης. Αυτή επιβάλλει στους νέους στερεότυπη συµπεριφορά, αποσκοπεί στη
δηµιουργία οµοιόµορφου κοινού και στην εξασφάλιση του κέρδους. Έτσι, η ψυχαγωγία από µέσο
δηµιουργικής έκφρασης των νέων µετατρέπεται σε µέσο προβολής αντικοινωνικών
συµπεριφορών και ύπνωσής τους. Χρησιµοποιείται για την αποδυνάµωση της κριτικής τους
σκέψης, καθώς και για τη γλωσσική και πολιτιστική τους αλλοτρίωση.
(106 λέξεις)
Β1.
Να επισηµανθεί ότι η ψυχαγωγία από τέρψη, εξευγενισµός και αναζωογόνηση της ψυχής, που
προκαλεί το αίσθηµα της πληρότητας και συµβάλλει στη βαθµιαία προαγωγή του ατόµου, έχει
καταντήσει εµπορεύσιµο είδος. Η κατανάλωση του χρόνου ανάπαυσης καθορίζεται από τη
βιοµηχανία, όπως και τα εµπορεύµατα που αγοράζει ο σύγχρονος αλλοτριωµένος καταναλωτής.
Το γούστο του είναι προκαθορισµένο και η αξία της ψυχαγωγίας µετριέται µε τους όρους της
αγοράς.
Β2.
αυτόνοµες → ανεξάρτητες
θέληση → βούληση
κυριεύεται → διακατέχεται
παθητικότητα → αδράνεια
ερεθίσµατα → εναύσµατα
Β3.
Θεµατική περίοδος: «Από τις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις … η γνησιότητα».
Λεπτοµέρειες: «Ακόµη και κάποιες υστερικές εκδηλώσεις … βούληση κι ευαισθησία».
Κατακλείδα: «Η ψυχαγωγία από αγωγή της ψυχής γίνεται αγωγή προς κατανάλωση».
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Β4.
3η παράγραφος: Η εµπορευµατοποιηµένη ψυχαγωγία µαζοποιεί και αλλοτριώνει τους νέους.
5η παράγραφος: Ο σύγχρονος παγκοσµιοποιηµένος τρόπος ψυχαγωγίας οδηγεί στην
αποεθνικοποίηση των νέων.
Γ.
Πρόκειται για εισήγηση, εποµένως πρέπει να τηρηθούν οι δεσµεύσεις του αντίστοιχου
επικοινωνιακού πλαισίου (προσφώνηση – πρόλογος µε αναφορά στην εκδήλωση – ευχαριστήριο
κλείσιµο προς το ακροατήριο)
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
Παράγοντες που µπορούν να βοηθήσουν τους νέους να στραφούν στη γνήσια ψυχαγωγία:


Οικογένεια
— µεταλαµπάδευση κατάλληλων αρχών και ανάπτυξη κατάλληλων ενδιαφερόντων,
ώστε οι νέοι να αξιοποιούν δηµιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους
— επαφή των νέων µε αληθινές µορφές τέχνης (λογοτεχνία, θέατρο, επισκέψεις
αρχαιολογικών χώρων…) και όχι µε εµπορευµατοποιηµένες και τυποποιηµένες µορφές
καλλιτεχνικής έκφρασης



Σχολείο
— αισθητική αγωγή µέσω του ανθρωπιστικού προσανατολισµού του εκπαιδευτικού
συστήµατος, που στοχεύει στην πνευµατική καλλιέργεια του µαθητή
— απαλλαγή των εκπαιδευτικών από τη νοοτροπία της υπερφόρτισης των µαθητών µε
υποχρεώσεις και πολύωρη µελέτη στο σπίτι, ώστε να διαθέτουν χρόνο και για άλλα
ενδιαφέροντα
— ίδρυση δανειστικών βιβλιοθηκών
— ενθάρρυνση σύστασης καλλιτεχνικών οµάδων από τους µαθητές (θεατρικές,
µουσικοχορευτικές…) και οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
— επισκέψεις των σχολικών χώρων από πνευµατικούς ανθρώπους, που θα µυήσουν τους
νέους στον κόσµο της Τέχνης και των Γραµµάτων



Πολιτεία
— κατασκευή και επέκταση αθλητικών κέντρων, βιβλιοθηκών, εστιών νεότητας,
εγκαταστάσεων για πολιτιστικές εκδηλώσεις,
— ενίσχυση των µορφωτικών και πολιτιστικών συλλόγων που προωθούν την
ενασχόληση µε γνήσιες µορφές τέχνης, την επαφή µε στοιχεία του παραδοσιακού
πολιτισµού και τη δηµιουργική συνάντηση και επικοινωνία των νέων
— αναβάθµιση / τόνωση της καλλιτεχνικής και πνευµατικής δραστηριότητας σε περιοχές
που µειονεκτούν (υποβαθµισµένες συνοικίες µεγάλων αστικών κέντρων, ηµιαστικά
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και κυρίως αγροτικά κέντρα)
— αυστηρός έλεγχος εστιών που εκκολάπτουν αντικοινωνικά – παθολογικά φαινόµενα
(βία στα γήπεδα, προβαλλόµενα θεάµατα, ύποπτα κέντρα ψυχαγωγίας)


Μ.Μ.Ε.
— ποιοτικά προγράµµατα, εκποµπές πνευµατικού καλλιτεχνικού χαρακτήρα
— προβολή θετικών προτύπων
— ενεργοποίηση του ραδιοτηλεοπτικού συµβουλίου για τον έλεγχο του περιεχοµένου
και της αισθητικής των προβαλλόµενων προγραµµάτων

 Η ανάπτυξη που προτείνεται είναι ενδεικτική και σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί
υποδειγµατική ή δεσµευτική προσέγγιση του θέµατος.
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