
Περίληψη - Abstract 
 
Αποστολόπουλος Πέτρος: «Νεολαία και ελεύθερος χρόνος στην 
μεταπολεμική Ελλάδα: Αναπαραστάσεις της διασκέδασης των 
νέων στον Τύπο κατά τις δεκαετίες 1950 και 1960» 

 
Η παρούσα εργασία μελετά τις αναπαραστάσεις της διασκέδασης των νέων 
στον Τύπο κατά τις δεκαετίες του 1950 και 1960. Συγκεκριμένα, διερευνάται ο 
τρόπος με τον οποίο συγκροτούνται οι νέοι ως υποκείμενα στον Τύπο μέσα 
από τις παρεμβάσεις δημοσιογράφων, επιστημόνων, ακαδημαϊκών καθώς και 
πολιτικών προσώπων της εποχής. Η χρονολόγηση της έρευνας στις δύο αυτές 
δεκαετίες βασίζεται στο γεγονός ότι κατά τη δεκαετία του 1950 και 1960 η 
νεολαία τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες Δυτικές χώρες κυριαρχεί 
στον δημόσιο διάλογο και συγκροτείται ως κοινωνικό, πολιτικό και 
οικονομικό υποκείμενο. Η έρευνα βασίζεται στον Τύπο της περιόδου, τόσο σε 
εφημερίδες όσο και σε περιοδικά. Συγκεκριμένα, μελετώνται οι εφημερίδες: Τα 
Νέα, Το Βήμα, Καθημερινή, Μεσημβρινή, Η Αυγή, Έθνος καθώς και τα περιοδικά 
Εικόνες και Ταχυδρόμος. Η μελέτη οριοθετείται μέχρι τη Δικτατορία των 
Συνταγματαρχών την 21η Απρίλη του 1967, κατά την διάρκεια της οποίας το 
μεγαλύτερο μέρος του Τύπου διακόπτει την κυκλοφορία του. Η παρούσα 
μελέτη αποτελείται από δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο διερευνώνται οι 
αναπαραστάσεις του τεντυμποϊσμού στον Τύπο κατά τη δεκαετία του 1950 και 
στις αρχές του 1960, πως αυτός αποτέλεσε μια νεανική πρακτική που 
συνδύαζε διασκέδαση και παραβατικότητα καθώς και την αντίδραση του 
Τύπου σε αυτή τη νέα πρακτική. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι 
αναπαραστάσεις της διασκέδαση των νέων στη δεκαετία του 1960, η οποία 
σηματοδοτείται από την εμφάνιση των nightclubs. Συγκεκριμένα αναλύεται ο 
τρόπος με τον οποίον δημοσιογράφοι, πολιτικοί και ακαδημαϊκοί αντιδρούν 
στα νέα κέντρα διασκέδασης μέσα από τις παρεμβάσεις τους στον Τύπο, 
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος για αυτό το είδος διασκέδασης. 
Τέλος, στον επίλογο επιδιώκεται μια εξήγηση των ανησυχιών που 
διατυπώθηκαν στον Τύπο ως λόγοι και μορφές εξουσίας που επεδίωξαν να 
ελέγξουν τις συμπεριφορές, τις προσδοκίες και το μέλλον των νέων 
ανθρώπων. 
 
 

Apostolopoulos Petros: «Youth and Leisure in Post-War Greece: 
Representations of Youth Entertainment in the Press during 
1950s and 1960s» 

 
This study examines the representations of youth entertainment in the Press 
during 1950s and 1960s. Specifically, I study the way that young people are 
constructed as subjects by the Press through the interventions of journalists, 
scientists, academics and politicians of this period. The chronology of the 
study is based on the fact that during 1950s and 1960s youth dominated the 



public discussion and emerged as social, political and economic subject both 
in Greece and in the other countries of the West. The primary sources of the 
research are the newspapers and the magazines of this period. Specifically, I 
examine the newspapers, Ta Nea, To Vima, Kathimerini, Mesimvrini, Avgi, 
Ethnos and the magazines, Eikones and Taxidromos. Τhe study is extended 
chronologically until the Greek military junta, which occurred on April 21, 
1967 and ceased the release of the Press. The study consists of two chapters. In 
the first chapter, I examine the representations of “tentimpoisou” in the Press 
during 1950s and 1960s, as it constituted a practice of young people, which 
combined entertainment with delinquency. In the second chapter, I analyze 
the representations of the youth entertainment, which was characterized by 
the emergence of the night clubs in Greece. I demonstrate the way that 
journalists, politicians and academics reacted to the emergence of this youth 
leisure practice through their articles in the Press and the measures that the 
Greek state took against this new practice. In the conclusion, I am trying to 
explain the worriesand the moral panics that the Press produced about the 
young people, which were trying to control the behaviors, the expectations 
and the future of young people in Greece. 


