
“Η ΔΙΑΣΚΈΔΑΣΗ ΤΩΝ ΕΦΉΒΩΝ 
ΣΉΜΕΡΑ”

• ΕΙΣΑΓΩΓΗ

• Σε αυτήν την εργασία θα αναφερθούμε :

Στον ορισμό της διασκέδασης

Στους τρόπους διασκέδασης

Στα θετικα-αρνητικα και τους κινδύνους της διασκέδασης

Σύγκριση της διασκέδασης ανα δεκαετίες

Ερωτηματολόγιο για την διασκέδαση

Συνεύντευξη



ΠΟΙΟΊ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΤΡΌΠΟΙ ΔΙΑΣΚΈΔΑΣΗΣ 

ΤΩΝ ΕΦΉΒΩΝ ΣΉΜΕΡΑ ;

• Οι έφηβοι στις μέρες μας έχουν πολλούς και διαφορετικούς τρόπους 

διασκέδασης:Συνήθως συχνάζουν σε :

Καφετέριες

internet cafe

club ή κέντρα διασκέδασης

κινηματογράφο ή στα θέατρα



“OΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΜΟΝΕΎΟΥΝ”



“ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΈΔΑΣΗΣ ΤΩΝ 
ΝΈΩΝ ΑΝΑ ΔΕΚΑΕΤΊΕΣ”

● Δεκαετία του 1940 και 1950: αλάνες &παιχνίδια όπως το 

“τζαμί”, τα “μήλα”, το “κουτσό”, οι “χώρες” κ.α.

● Δεκαετία του 1960: διοργάνωση “party” σε σπίτια 

ακούγοντας μουσική απ΄ τα ραδιόφωνα & δημιουργία 

ελάχιστων club όπου υπήρχε jukebox.

● Δεκαετία του 1970 και του 1980: εμφάνιση της disco και 

των υπαίθριων κινηματογράφων.

● Δεκαετία του 1990 ως σήμερα: καφετέριες, club, κέντρα 

διασκέδασης, θέατρα και κινηματογράφοι.



"Ποιούς χώρους προτιμάς συνήθως για την 

ψυχαγωγία σου;"

Βar/Club

Καφετέριες

Αλλου

“ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΑΓΟΡΙΏΝ”
"Πόσο ελεύθερο χρόνο έχεις τις καθημερινές;"

1-2 ώρες

2-4 ώρες

"Πόσο ελεύθερο χρόνο έχεις τα 

σαββατοκύριακα;"

1-2 ώρες

2-4 ώρες

"Πόσα χρήματα ξοδεύεις εβδομαδιαίως στη 

διασκεδασή σου;"

>10

<20



"Πιστέυεις ότι παραμονεύουν κίνδυνοι στις εξόδους 

σου;"

Ναι

Οχι

" Έχεις συναναστραφεί με άγνωστα άτομα τα οποία 

αποδείχτηκαν επικίνδυνα;"

" 'Εχεις πέσει θύμα κλοπής σε κάποιο χώρο διασκέδασης; "

Ναι

Όχι



“ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΚΟΡΙΤΣΙΏΝ”

32,00%
4200,00%

"Πόσο ελεύθερο χρόνο έχεις τις καθημερινές;"

1-2 ώρες

Καθόλου

"Πόσο ελεύθερο χρόνο έχεις τα 

σαββατοκύριακα;"

2-4 ώρες

καθόλου

"Ποιούς χώρους προτιμάς συνήθως για την 

ψυχαγωγία σου;"

bar club

καφετέριες

"Πόσα χρήματα ξοδεύεις εβδομαδιαίως στη 

διασκέδασή σου;"

>10

20<



"Πιστεύεις ότι παραμονεύουν κίνδυνοι στις 

εξόδους σου για διασκέδαση;"

ναι

όχι

"Έχεις συναναστραφεί με άγνωστα άτομα τα 

οποία αποδείχτηκαν επικίνδυνα;"

ναι 

όχι

"Έχεις πέσει θύμα κλοπής σε κάποιο χώρο διασκέδασης;"

ναι 

όχι



• Κλείνοντας, μετά από όσα 
προηγήθηκαν διαπιστώνουμε ότι η 
διασκέδαση συμβάλλει στην ψυχική 
εκφόρτηση που έχει ανάγκη ο 
άνθρωπος στη ζωή του και ειδικότερα 
στον ελεύθερο χρόνο του, προκειμένου 
να νιώσει ψυχικά ισορροπημένος.


