
ΤΕΙ  ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

- 

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ / ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 

 
 

Πτυχιακή εργασία 

 

«Στατιστική έρευνα : Νέοι και ελεύθερος χρόνος – 

Έρευνα σε φοιτητές του ΤΕΙ Μεσολογγίου» 

 

 

 

Αναστάσης Βροντός 

 

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: κα. Παναγιώτα Βάθη



 
i 

Μεσολόγγι 2016 

 

 

Η έγκριση της πτυχιακής εργασίας από το Τµήµα ∆ιοίκησης Κοινωνικών – 

Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων /Μεσολογγίου του ΤΕΙ ∆υτικής 

Ελλάδας δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ 

µέρους του Τµήµατος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ii 

 

 

 

 

 

 

 

Πνευµατικά δικαιώµατα  

Copyright ©  ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights 

reserved. 

∆ηλώνω ρητά ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 1599/1988 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 

3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής 

εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε µορφής πνευµατικά δικαιώµατα τρίτων και δεν 

είναι προϊόν µερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιµοποιήθηκαν 

περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και µόνον. 

Αναστάσης Βροντός, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
iv 

Εισαγωγή 

 

Η παρούσα εργασία αποτελεί µια ποσοτική και ποιοτική ανάλυση, όπου διερευνάται ο 

ελεύθερος χρόνος των φοιτητών του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Η διερεύνηση του εν λόγω θέµατος 

κρίνεται επίκαιρη και αναγκαία καθότι οι νέοι αποτελούν πάντοτε µια ζωντανή και 

δραστήρια κοινωνική δύναµη.  

Πιο συγκεκριµένα, βασικός σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστεί µια σύνθεση 

της γενικής εικόνας του ελεύθερου χρόνου των φοιτητών, λαµβάνοντας υπόψη παράλληλα 

τις οικονοµικές, κοινωνικές και γεωγραφικές µεταβλητές. Η έρευνα, που διεξήχθη υπό 

µορφή ερωτηµατολογίου, πραγµατοποιήθηκε σε δειγµατολογικό πληθυσµό εκατό (100) 

ατόµων- φοιτητών του ΤΕΙ Μεσολογγίου την άνοιξη του 2012. 

Αφετηρία της έρευνας ήταν η υπόθεση ύπαρξης διαφορών αναφορικά µε την 

κατανάλωση του ελεύθερου χρόνου από τους φοιτητές του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Αυτή η 

υπόθεση µας οδήγησε στο να θέσουµε διάφορα ερωτήµατα, στα οποία η παρούσα εργασία 

προσδοκά να απαντήσει. Όπως, επί παραδείγµατι, πόσο ελεύθερο χρόνο διαθέτουν οι 

φοιτητές του ΤΕΙ, αν η οικονοµική κατάσταση διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην 

ποσότητα και στην ποιότητα του ελεύθερου χρόνου, ποιες είναι οι πιο προσφιλής 

δραστηριότητες στις οποίες επιδίδονται κατά την διάρκεια του ελεύθερου χρόνου, αν 

απολαµβάνουν και ικανοποιούνται από αυτές τις δραστηριότητες, αλλά και τι προτάσεις ή 

σχόλια κάνουν σχετικά µε τις ελλείψεις υποδοµών σε µια ηµιαστική –αγροτική περιοχή 

όπως αυτή του Μεσολογγίου.  

Η παρούσα εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια στα οποία εξετάζονται τα 

εξής: 

Στο πρώτο κεφάλαιο, µέσα από µια σύντοµη ιστορική αναδροµή, επιχειρείται η 

κατανόηση της έννοιας του ελεύθερου χρόνου. Επιπλέον, παρατίθενται διάφορες 

φιλοσοφικές και κοινωνιολογικές ερµηνείες της εν λόγω έννοιας που θα µας βοηθήσουν να 

κατανοήσουµε την χρονική της διάσταση, καθώς και τα βασικά ποιοτικά της 

χαρακτηριστικά.   

Στο δεύτερο κεφάλαιο, εξετάζεται η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να 

συλλεχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τη διεξαγωγή της στατιστικής ανάλυσης. 
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Περιγράφονται οι διάφοροι τύποι ερωτήσεων που χρησιµοποιήθηκαν στη σύνταξη του 

ερωτηµατολογίου καθώς και ο σκοπός της έρευνας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης 

µέσα από πίνακες και γραφήµατα. 

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο, παρατίθενται τα συµπεράσµατα της στατιστικής 

έρευνας µέσα από την ερµηνεία των αποτελεσµάτων. 
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1. Η «έννοια του ελεύθερου χρόνου» 

 

Απουσία ενιαίου ορισµού της «έννοιας του ελεύθερου χρόνου» : Ο άνθρωπος στην 

σηµερινή κοινωνική πραγµατικότητα έχει την τάση να παραπονιέται ότι δεν διαθέτει 

ελεύθερο χρόνο, τον οποίο να αξιοποιήσει όπως ο ίδιος επιθυµεί πέρα των υποχρεώσεων 

του καθηµερινού βίου, εργασιακού και οικογενειακού. Εξετάζοντας την ιστορική πορεία 

του ανθρώπου παρολαυτά διαπιστώνουµε ότι δεν διέθετε περισσότερο ελεύθερο χρόνο κατά 

το παρελθόν. Τι εννοούµε όµως µε την έννοια «ελεύθερος χρόνος» ; 

Η επιστήµη που ασχολείται µε την έρευνα του ελεύθερου χρόνου δεν έχει εξελίξει 

µέχρι στιγµής κανέναν ενιαίο ορισµό του ελεύθερου χρόνου. Σαν αποτέλεσµα, ο ελεύθερος 

χρόνος ορίζεται αντιθετικά ως προς την εργασία, δηλαδή είτε ως µια αυτόνοµη περιοχή 

ζωής, είτε ως προϊόν της βιοµηχανικής κοινωνίας, είτε ως χώρος αυτοκαθορισµού του 

ατόµου. Αυτή η δυσκολία ορισµού της έννοιας του «ελεύθερου χρόνου» οφείλεται στις 

διαφορετικές θεωρητικές αφετηρίες από τις οποίες ξεκινούν οι επιστήµονες – κοινωνιολόγοι 

κατά κύριο λόγο – που µελέτησαν τον ελεύθερο χρόνο. 

Στη Γαλλία ο ελεύθερος χρόνος αποδίδεται µε τη λέξη loisir, που παράγεται από το 

λατινικό licere και σηµαίνει επιτρέπεται. Περιλαµβάνει µια ιδέα άδειας, που σηµαίνει άρα 

έλλειψη υποχρεώσεων, κανόνων και ελέγχου. Στα ελληνικά η λέξη loisir δεν αποδίδεται 

απόλυτα- καθότι λέξη πολυσήµαντη- γι’αυτό χρησιµοποιείται η απόδοση «ελεύθερος 

χρόνος». Η ενδεχόµενη χρήση της λέξης «σχολή» θα αποδεικνύονταν προβληµατική, καθότι 

η λέξη αυτή δεν βρίσκεται στο σύγχρονο καθηµερινό λεξιλόγιο µε αυτή την έννοια. Σήµερα 

µε τη λέξη «σχολή» εννοούµε το σχολείο. Αντιθέτως, η χρήση αυτής της λέξης από τους 

αρχαίους έλληνες συνδεόταν, σύµφωνα µε µεταφράσεις, µε τον ελεύθερο χρόνο, την 

ανάπαυση, την οκνηρία, την έλλειψη απασχόλησης. Όπως επισηµαίνει ο Toti, στην 

αρχαιότητα η σηµασία της λέξης σχολή ήταν γενικότερη «τόσο που συχνά το παράγωγο 

σχολαστής χρησιµοποιούνταν µε την έννοια του ακαµάτη και το παράγωγο σχολαστικός 
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σήµαινε τεµπέλης, άεργος»
1
. Στην Αγγλία ονοµάζεται leisure, ενώ στις ΗΠΑ non working 

time.
2
 

Τα χαρακτηριστικά του ελεύθερου χρόνου όπως ορίζονται από τον J.Dumazedier : Ο 

επικρατέστερος και πιο πλήρης ορισµός του ελεύθερου χρόνου µέχρι τις µέρες µας φαίνεται 

πως είναι ο ορισµός που διατύπωσε ο γάλλος κοινωνιολόγος Joffre Dumazedier, ο οποίος 

θεωρείται ο πρώτος που από τη δεκαετία του ’50 επιχείρησε να αναγορεύσει τον ελεύθερο 

χρόνο σε ιδιαίτερο αντικείµενο της κοινωνιολογίας, θέτοντας στο επίκεντρο των αναλύσεών 

του την έννοια των loisir.
3
 Ειδικός στον χώρο της κοινωνιοπαιδαγωγικής του ελεύθερου 

χρόνου, ο Dumazedier ορίζει τον ελεύθερο χρόνο ως «ένα σύνολο ενασχολήσεων στις οποίες 

το άτοµο επιδίδεται µε τη θέλησή του αποβλέποντας στην ανάπαυση, στην αναψυχή ή την 

ελεύθερη µόρφωση και πληροφόρησή του, στην ανάπτυξη της κοινωνικής του συµµετοχής ή 

της δηµιουργικής του ικανότητας, µετά την εκπλήρωση των επαγγελµατικών, των 

οικογενειακών και των κοινωνικών του υποχρεώσεων».  

Σύµφωνα µε αυτή την λειτουργική σύλληψη-αντίληψη της έννοιας του « ελεύθερου 

χρόνου», ο ελεύθερος χρόνος διαχωρίζεται σε τρείς κατηγορίες: την χαλάρωση, τη 

διασκέδαση και την εξέλιξη, οι οποίες µπορεί να συνυπάρχουν σε διαφορετικό βαθµό σε 

κάθε δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου. Η χαλάρωση-ανάπαυση (délassement) έχει ως 

στόχο να επιτρέψει στο άτοµο να ανακτήσει και να επαναφέρει την διαταραγµένη φυσική 

και ψυχική ισορροπία από τις υποχρεωτικές δραστηριότητες της καθηµερινότητας. Η 

αναψυχή (divertissement) αφορά την απόδραση του ατόµου από τη µονοτονία και την ανία 

που του προκαλούν οι επαναλαµβανόµενες κατακερµατισµένες εργασίες της 

καθηµερινότητας. Τέλος, η εξέλιξη-ανάπτυξη (développement) καλεί την συνείδηση να 

παλέψει ενάντια στην σκλήρωση της συνήθειας και αποβλέπει στην ανάπτυξη της 

προσωπικότητας. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται για υποχρεωτικές δραστηριότητες δεν 

µπορούµε να κάνουµε λόγο για ελεύθερο χρόνο.
4
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Επιπλέον, ο ελεύθερος χρόνος, σύµφωνα µε τον Dumazedier, πρέπει να έχει τέσσερα 

βασικά γνωρίσµατα: δύο θετικά, προσδιοριζόµενα από τις ανάγκες της προσωπικότητας και 

δύο αρνητικά, προσδιοριζόµενα µε βάση τις υποχρεώσεις έναντι της κοινωνίας. Στα θετικά 

γνωρίσµατα συγκαταλέγονται ο ηδονιστικός και ο προσωπικός χαρακτήρας, ενώ στα 

αρνητικά γνωρίσµατα συναντούµε τον ελευθερωτικό αλλά και τον αφιλοκερδή χαρακτήρα. 

Πρέπει να τονίσουµε ότι και οι τέσσερεις αυτοί χαρακτήρες του ελεύθερου χρόνου 

βρίσκονται σε άµεση σχέση µε την οργάνωση της όλης προσωπικότητας του ατόµου.
5
  

Πιο αναλυτικά, ο ελευθερωτικός χαρακτήρας είναι στοιχείο καταλυτικό για τον 

ορισµό της έννοιας του «ελεύθερου χρόνου» καθότι ελεύθερος χρόνος µε καταναγκασµό 

δεν νοείται. Είναι δηλαδή επιφορτισµένος µε υποχρεώσεις που το άτοµο επιλέγει ελεύθερα, 

πέρα από τις επαγγελµατικές του υποχρεώσεις και τις όποιες άλλες υποχρεώσεις του 

επιβάλλει η οργανωµένη κοινωνία, είναι χρόνος µιας «διαφορετικής ζωής». Από την άλλη 

µεριά, ο αφιλοκερδής χαρακτήρας σχετίζεται µε το γεγονός ότι ο ελεύθερος χρόνος δεν θα 

πρέπει να υπακούει στις κερδοσκοπικές τάσεις και στους εξαναγκασµούς που 

χαρακτηρίζουν την επαγγελµατική εργασία. ∆ιότι αν ο ελεύθερος χρόνος δεν είναι απόλυτα 

αφιλοκερδής, τότε θα µπορούσαµε να τον χαρακτηρίσουµε, κατά τον Dumazedier, ως semi-

loisir, ως µισό-περιορισµένο ελεύθερο χρόνο, δηλαδή ως έναν µη γνήσιο χρόνο. Ένα 

παράδειγµα semi-loisir εντοπίζεται στην περίπτωση όσων παρακολουθούν µαθήµατα 

επιµορφώσεως, κατά τον ελεύθερό τους χρόνο, για να βελτιώσουν την επαγγελµατική τους 

κατάσταση.  

Επιπρόσθετα, ανάµεσα στα γνωρίσµατα που σχετίζονται µε την αναζήτηση της 

προσωπικής ικανοποίησης, βρίσκουµε τον ηδονιστικό χαρακτήρα τον οποίο ο Dumazedier  

θεωρεί βασικό στοιχείο του ελεύθερου χρόνου. Η ηδονή είναι κύριο γνώρισµα των 

δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου, καθότι είθισται οι άνθρωποι να µην επιδίδονται σε 

δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου από κίνητρα υλικά ή από νοµικές ή ηθικές 

προτροπές. 

                                                                                                                                                                      
- Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.61-67 

5
 Γεώργιος Ε. Κρασανάκης, «Κοινωνιοπαιδαγωγική του ελεύθερου χρόνου: τα αποτελέσµατα µιας ελληνικής 

έρευνας» 
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Τέλος, ο ελεύθερος χρόνος έχει και προσωπικό χαρακτήρα καθώς συνδέεται στενά µε 

την προσωπική ζωή του ατόµου, µε την ελευθερία έκφρασης, έννοια στενά συνδεδεµένη και 

σε άµεση σχέση µε την προσωπικότητα του ανθρώπου.
6
 

Με άλλα λόγια, ο ελεύθερος χρόνος για τον J. Dumazedier είναι ένα σύνολο 

απασχολήσεων, στις οποίες επιδίδεται το άτοµο µε την θέλησή του, για να αναπαυθεί, να 

διασκεδάσει, να ενηµερωθεί, να µορφωθεί, ακόµα και για να δηµιουργήσει όντας 

απαλλαγµένο από τις όποιες επαγγελµατικές, οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις. 
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 Γεώργιος Ε. Κρασανάκης, «Κοινωνιοπαιδαγωγική του ελεύθερου χρόνου: τα αποτελέσµατα µιας ελληνικής 

έρευνας» 
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1.1. Η διαµόρφωση και η κατανόηση του ελεύθερου χρόνου µέσα από την 

εξέλιξη των κοινωνιών 

 

 

Ο ελεύθερος χρόνος µοιάζει να είναι µια έννοια µε διαχρονική παρουσία ξεκινώντας 

από τις αρχαϊκές κοινωνίες ως το σήµερα. Μια τέτοια ερµηνεία όµως δεν συνάδει µε το 

σύνολο των κοινωνιολογικών ή και άλλων θεωριών για τον ελεύθερο χρόνο στις οποίες 

κοινός τόπος είναι το γεγονός ότι ο ελεύθερος χρόνος ως « «αντικειµενικό γεγονός» 

προκύπτει από τη δυνατότητα να παράγουµε περισσότερο δουλεύοντας λιγότερο, δυνατότητα 

που πραγµατοποιείται αυστηρά στο στάδιο ανάπτυξης των βιοµηχανικών και µετα-

βιοµηχανικών κοινωνιών»
7
. Αυτό σηµαίνει ότι η πρόσληψη της έννοιας του ελεύθερου 

χρόνου όπως αυτή διαµορφώνεται και µορφοποιείται κατά τη βιοµηχανική επανάσταση 

αλλά και τη µεταπολεµική περίοδο (και ιδιαίτερα την «περίοδο της αφθονίας», 1946-1975) 

δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να ταυτίζεται µε την έννοια της σχόλης των αρχαϊκών αλλά 

και των προβιοµηχανικών κοινωνιών. 

 

Από την αρχαιότητα ως την πρώτη βιοµηχανική επανάσταση : Στις αρχαϊκές κοινωνίες 

όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες ρυθµίζονταν από τη φυσική αναγκαιότητα. Η Α. 

Κορωναίου αναφέρει ότι «ο βιωµένος ρυθµός του χρόνου δεν (πρέπει να) ήταν άλλος από το 

ρυθµό εναλλαγής των φυσικών φαινοµένων [..] η φύση ήταν εκείνη που προσδιόριζε την 

αντίληψη για την εξέλιξη, τη διάρκεια και τη µέτρηση του χρόνου»
8
. Η αντίληψη του χρόνου 

ήταν δηλαδή κυκλική, παρελθόν και παρόν συγχέονταν, µε αποτέλεσµα την απαξίωση του 

χρόνου, αλλά και την αδυναµία του αρχαϊκού ανθρώπου να θεωρήσει τον εαυτό του 

ιστορική ύπαρξη σύµφωνα µε τον ρουµάνο ερευνητή Mircea Eliade. Πρωταρχικοί 

παράγοντες ρύθµισης του χρόνου σε αυτές τις κοινωνίες είναι οι τεχνικές δραστηριότητες 

(που συνδέονται µε τη γεωργία, την κτηνοτροφία και έχουν συνήθως εποχικό χαρακτήρα) 

και οι θρησκευτικές τελετουργίες που απώτερο στόχο είχαν τη διατήρηση της κοινότητας, 

                                                           
7
 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.15-16 («αντικειµενικό γεγονός» µε τη 

σηµασία που δίνει ο Ντυρκέιµ στον όρο: ένας από τους κανόνες της κοινωνιολογικής µεθόδου στον οποίο 

επανέρχεται συχνά είναι «να αντιµετωπίζει κανείς τα κοινωνικά γεγονότα σαν πράγµατα».) 

8
 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.16-18 
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σύµφωνα µε τον Thomas.
9
 Εποµένως, όπως επισηµαίνει ο Dumazedier, η έννοια του 

ελεύθερου χρόνου από µεθοδολογική σκοπιά δεν είναι κατάλληλη για να περιγράψει τις 

περιόδους αδράνειας σε αυτές τις κοινωνίες. 

Κατά το Μεσαίωνα, η οκνηρία ή acedia
10

 θεωρείται ότι δεν εντάσσεται στην 

εργασιακή δραστηριότητα - χειρονακτική ως επί το πλείστον - ή ότι δεν σχετίζεται µε τα 

θρησκευτικά καθήκοντα. Το προνόµιο της οκνηρίας αναγνωρίζεται σε ορισµένες κοινωνικές 

οµάδες, δηλαδή αφορά κυρίως τις ανώτερες τάξεις των ευγενών και των κληρικών. 

Μετά τον 12
ο
 αιώνα, µε την ανάπτυξη του εµπορίου και της τεχνικής, παρατηρείται 

σταδιακά µια αλλαγή στις αναπαραστάσεις του χρόνου, µε την εµφάνιση για πρώτη φορά 

του αντιθετικού ζεύγους εργασία-σχόλη. Οι εργαζόµενοι αρχίζουν να διεκδικούν το 

δικαίωµα στην ανάπαυση και στην αναψυχή. Σε καµία όµως περίπτωση το αντιθετικό 

ζεύγος εργασία-µη εργασία δεν νοείται και δεν κατανοείται µε τον τρόπο που το γνωρίζουµε 

και το ερµηνεύουµε από τον 19
ο
 αιώνα έως και σήµερα. 

 

Η περίοδος της εκβιοµηχάνισης - Ο ελεύθερος χρόνος σε συνάρτηση µε την 

εργασία : Στο τελευταίο τρίτο του 18
ου

 αιώνα, στις απαρχές της βιοµηχανικής 

επανάστασης, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες γνωρίζουν βαθιές µεταµορφώσεις οι οποίες 

επέρχονται σταδιακά και έχουν φυσικά αντίκτυπο στις αναπαραστάσεις του χρόνου. Με την 

έναρξη της βιοµηχανικής επανάστασης, παρατηρείται η µετακίνηση και η συγκέντρωση των 

πληθυσµών
11

 στις πόλεις µε κέντρο το εργοστάσιο. Παράλληλα, σε αυτή τη νέα ιστορική 

περίοδο, η οικονοµική ανάπτυξη και η αύξηση της παραγωγικότητας ήταν αποτέλεσµα της 

ραγδαίας τεχνολογικής προόδου, της συγκέντρωσης των παραγωγικών δυνάµεων, της 

συσσώρευσης του κεφαλαίου αλλά και της στυγνής εκµετάλλευσης των εργαζοµένων.
12

  

Η υπερεργασία έφτασε στο µέγιστο που µπορούσε καθότι η µείωση του κόστους 

παραγωγής και η τελειοποίηση των τεχνολογικών διαδικασιών επιτεύχθηκαν σε σηµαντικό 

                                                           
9
 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.16-18 

  Gianni Toti, «Ο ελεύθερος χρόνος», σελ.27 

10
 Που σηµαίνει µεγάλο αµάρτηµα. 

11
 Πρόκειται για το φαινόµενο της αστικοποίησης και αφορά κυρίως την µετακίνηση των «παλιών» αγροτικών 

πληθυσµών στις πόλεις.  

12
 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.19-22 
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βαθµό χάρη στην επιµήκυνση της διάρκειας της εργάσιµης µέρας µέχρι τα φυσιολογικά 

όρια αντοχής.13 Στην αρχική φάση ανάπτυξης του Κεφαλαίου η βασική του τάση και 

ανάγκη ήταν να ιδιοποιηθεί την εργασία και των εικοσιτεσσάρων ωρών την ηµέρα. Ο 

καθηµερινός χρόνος εργασίας σε όλους σχεδόν τους βιοµηχανικούς κλάδους είναι περίπου 

12 µε 17 ώρες την ηµέρα. Οι γιορτές δεν τηρούνται, ενώ οι διακοπές και η σύνταξη είναι 

έννοιες άγνωστες. Επιπλέον, κατηγορίες του πληθυσµού που θεωρούνται ευάλωτες, όπως οι 

γυναίκες και τα ανήλικα παιδιά, προστίθενται στην κατηγορία του εργατικού δυναµικού.
14

 

Ωστόσο, η συνειδητοποίηση της εκµετάλλευσης ήρθε σιγά σιγά. Παρατηρείται µια 

καθυστέρηση, όσον αφορά την έναρξη των εργατικών διεκδικήσεων στις περισσότερες 

βιοµηχανικές χώρες, παρά τις πολλές ώρες εργασίας και τους χαµηλούς µισθούς. Αυτό 

οφείλεται, σύµφωνα µε την Αλεξάνδρα Κορωναίου, στην «αργή µεταµόρφωση της παλιάς 

αγροτικής τάξης σε εργατική µε συνδικαλιστική και πολιτική συνείδηση» και στις «ποικίλες 

καταστολές, πολιτικές ή στρατιωτικές, διπλωµατικές ή βίαιες που γνωρίζουν τα εργατικά 

κινήµατα»
15

. Η κατάκτηση του ελεύθερου χρόνου γίνεται λοιπόν σταδιακά από τους ίδιους 

τους εργαζόµενους. 

Ο καθορισµός της διάρκειας της εργάσιµης µέρας θα είναι λοιπόν αποτέλεσµα 

πολύχρονου αγώνα ανάµεσα σε καπιταλιστή και εργάτη. Κατά συνέπεια, αρχικά οι πρώτες 

κινητοποιήσεις για τη διεκδίκηση του ελεύθερου χρόνου συνδυάζονται συνήθως µε εκείνες 

που γίνονται για τις µισθολογικές διεκδικήσεις, δηλαδή µε τις κινητοποιήσεις που έχουν ως 

αιτία τα χαµηλά ηµεροµίσθια και τις πολλές ώρες δουλειάς.
16

 

Εποµένως, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο ελεύθερος χρόνος νοείται κατά 

κύριο λόγο σε συνάρτηση µε την εργασία. Γι’αυτό δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι 

κοινωνικο-οικονοµικοί αγώνες αυτής της περιόδου αντιπαραθέτουν συχνά τον ελεύθερο 

                                                           
13

 Gianni Toti, «Ο ελεύθερος χρόνος», σελ.24-36 («ιδίως όταν θεσπίστηκαν τα συνοριακά τέλη το 1815 στις 

ευρωπαϊκές χώρες ο ανταγωνισµός έγινε ανελέητος και οι καπιταλισµοί στις διάφορες χώρες µόνο έτσι 

κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν ένα σύγχρονο βιοµηχανικό εξοπλισµό και µια νοµισµατική και εµπορική 

οργάνωση: αναλώνοντας χρόνο εργασίας».) 

14
 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.19-30 

15
 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.22-30 

16
 Gianni Toti, «Ο ελεύθερος χρόνος», σελ.26 (για παράδειγµα, το χαµηλό επίπεδο ζωής και αµοιβών στη 

Μασαχουσέτη του 1630 θεωρούνταν µέτρο κοινωνικής ωφέλειας που αποσκοπούσε στο να αποτρέψει τους 

εργάτες να οδηγηθούν σε ανάρµοστες συνήθειες και συµπεριφορές κάνοντας µια ζωή τεµπέλικη και φιλήδονη. 

Πρόκειται για το ιδανικό των προ-σοσιαλιστικών κοινωνιών.) 
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χρόνο ως προς την εργασία. Το δικαίωµα στην ανάπαυση στις κοινωνικές διεκδικήσεις των 

εργατών ήταν συνδεδεµένο µε τη µείωση του ωραρίου εργασίας. Έτσι, ο ελεύθερος χρόνος 

ως κοινωνική κατάκτηση των εργαζοµένων εκφραζόταν και ερµηνευόταν ως απαλλαγή από 

τους εργατικούς εξαναγκασµούς, από τις εργασιακές υποχρεώσεις µε στόχο την επανάκτηση 

της σωµατικής και ψυχικής ισορροπίας. 

Μέσα από αυτή τη µακρά περίοδο που διαρκεί περίπου τρείς αιώνες, ο καθορισµός 

του ελεύθερου χρόνου αποδεικνύεται δύσκολος και σύνθετος, καθότι τα βασικά δικαιώµατα 

του ανθρώπου όπως το δικαίωµα αυτοδιάθεσης του ζωτικού του χρόνου και της δουλειάς 

του είναι προϊόντα διαρκούς και µακρόχρονου αγώνα. Σηµαντικές εργατικές κινητοποιήσεις 

για τη µείωση του ωραρίου έγιναν στην Ευρώπη και στην Αµερική και µάλιστα πριν από το 

1830, περίοδο κατά την οποία πρωτοτέθηκε σύµφωνα µε πολλούς κοινωνιολόγους το 

πρόβληµα των loisirs.  Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κράτη, οι πρώτες κινητοποιήσεις για το 

ωράριο εργασίας γίνονται στη Γερµανία.  

Στην πορεία, στην ιστορία των αγώνων για την µείωση των ωρών δουλειάς, τίθεται 

και το αίτηµα του ελεύθερου χρόνου για αυτοµόρφωση
17

, το οποίο ξεπροβάλλει πιο έντονα 

λόγω της ενδυνάµωσης και οργάνωσης του εργατικού κινήµατος. Το πρόβληµα σταδιακά 

µετατοπίζεται από τις συνέπειες της κόπωσης στη υγεία, στην αναγκαιότητα χρόνου πέρα 

από την εργασία για εκπαίδευση και αυτοµόρφωση που θα βοηθούσε την εργατική µάζα να 

ασκήσει τα νεοαποκτηθέντα πολιτικά δικαιώµατά της. Οι διεκδικήσεις δεν εξαντλούνται 

δηλαδή στην διεκδίκηση αναγκαίου χρόνου για ανάπαυση, αλλά αρχίζουν να εντάσσουν την 

απαίτηση ελεύθερου χρόνου και πέραν της ανάπαυσης
18

.  Προς τα µέσα του 19
ου

 αιώνα, 

επιπρόσθετα, οι εργαζόµενοι πρόσθεσαν στην ατζέντα της διαπραγµάτευσης µε την 

καπιταλιστική τάξη τα τεχνικά ζητήµατα και τα ζητήµατα οργάνωσης της παραγωγής 

αποσκοπώντας στην καλυτέρευση της ποιότητας της δουλειάς και στην µείωση των 

εργάσιµων ωρών. 

Παρολαυτά, αξίζει να τονίσουµε σε αυτό το σηµείο, ότι αυτός ο τρόπος αξιοποίησης 

του ελεύθερου χρόνου δεν αφορά αρχικά τη µεγάλη µάζα. Στην πορεία, λόγω της µαζικής 

ανάπτυξης του οργανωµένου εργατικού κινήµατος, η διεκδίκηση του ελεύθερου χρόνου 
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 Για υπεράσπιση του δικαιώµατος τους στην αυτοδιάθεση τουλάχιστον ενός µέρους του ελεύθερου χρόνου 

τους. 

18
 Gianni Toti, «Ο ελεύθερος χρόνος», σελ.55-64 : αυτή ήταν και η διεκδίκηση του κινήµατος των «10 ωρών» 

στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1840. 
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απέκτησε παγκόσµιο χαρακτήρα και κατέστη σταθµός στην ιστορία του ανθρώπινου 

γένους.
19

 Ιδιαίτερα η 1
η 
Μάη του 1890 αποτέλεσε την πιο αποφασιστική και διεθνούς 

βεληνεκούς λαϊκή κινητοποίηση για την µείωση του ωραρίου εργασίας.  

Σε όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο «βιοµηχανικός χρόνος» χαρακτηρίζεται από 

κανονικότητα και ακρίβεια, καθώς δεν εξαρτάται πια από τη φυσική αναγκαιότητα αλλά 

από την παραγωγή. Είναι γραµµικός, συνεχής και µετρήσιµος. ∆εν είναι τυχαίο ότι αυτή την 

περίοδο µια από τις µεγαλύτερες επαναστατικές εφευρέσεις είναι το ρολόι που έρχεται να 

ρυθµίσει το χρόνο της εργασίας και της µη εργασίας καθιστώντας δυνατή τη χρονική 

διαφοροποίηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας από τις δραστηριότητες που δεν 

σχετίζονται µε αυτήν. Είναι εµφανής πλέον η ύπαρξη- σε σχέση µε παλαιότερα-  ενός νέου 

κοινωνικού χρόνου, διακριτού, ο οποίος αρχίζει από το σηµείο που τελειώνει η εργασία. Η 

νέα ρύθµιση του χρόνου αλλάζει τις αντικειµενικές συνθήκες οργάνωσης της εργασίας και 

αντανακλά στην ίδια την υποκειµενική εµπειρία.
20

 Εντούτοις, σύµφωνα µε τον Gianni Toti 

µετά τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο εδραιώνεται παγκόσµια η συνείδηση του προβλήµατος 

του ελεύθερου χρόνου. 

 

Ο ελεύθερος χρόνος από το τέλος του Β΄ παγκοσµίου πολέµου έως και σήµερα: Τα 

αποτελέσµατα της βιοµηχανικής ανάπτυξης που συντελέστηκε κατά τον 18
ο
 και 19

ο
 αιώνα 

θα είναι πλέον εµφανή στις ανεπτυγµένες χώρες µετά τον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο και 

ιδιαίτερα ανάµεσα στο 1946 και το 1975. Η Κορωναίου θεωρεί ότι αυτά τα χρόνια δεν 

ονοµάστηκαν άδικα «ένδοξα χρόνια».
21

 Πιο συγκεκριµένα, η αγοραστική δύναµη µεγάλου 

µέρους του πληθυσµού των ευρωπαϊκών κοινωνιών πολλαπλασιάζεται, ιδιαίτερα σε χώρες 

όπως η Γαλλία και η Αγγλία, µε αποτέλεσµα τη βελτίωση του επιπέδου ζωής. Ο χρόνος της 

εργασίας µειώνεται δραστικά, το ποσοστό ανεργίας είναι πάρα πολύ χαµηλό και συντελείται 

µια αλλαγή στη δοµή του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού, δηλαδή η µετάβαση από την 

κυριαρχία του αγροτικού και βιοµηχανικού τοµέα παραγωγής στον τριτογενή τοµέα (που 

                                                           
19

 Gianni Toti, «Ο ελεύθερος χρόνος», σελ.106-110: το 1897, ο Λένιν ανέφερε ότι «είναι πλέον ανάγκη ο 

άνθρωπος να δουλεύει το πολύ 8 ώρες τη µέρα για να έχει έτσι καιρό να αναπαύεται, να µορφώνεται, να 

επωφελείται των δικαιωµάτων του ως ανθρώπου, ως µέλους της οικογενείας του και ως πολίτης». 

20
 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.19-22 

21
 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.30-34 
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περικλείει κατά κύριο λόγο τον τοµέα των υπηρεσιών και τα ελεύθερα επαγγέλµατα)
 22

.Οι 

συνθήκες και η φύση των εργασιών του τριτογενούς τοµέα ευνοούν και την είσοδο του 

γυναικείου πληθυσµού στην αγορά εργασίας.
23

 

Επιπλέον, αξίζει να αναφέρουµε ότι κατά τη διάρκεια της «ένδοξης τριακονταετίας» 

(1945-1975), κατά τον ελεύθερο χρόνο το φαινόµενο της κατανάλωσης και της ψυχαγωγίας 

αποκτά µαζικό χαρακτήρα
24

. Είναι η εποχή του κινηµατογράφου και της συλλογικής 

άθλησης µεταξύ άλλων. Στη Γαλλία, επί παραδείγµατι, την δεκαετία του 1970-80 το 70% 

της οικογενειακής κατανάλωσης υλικών και πολιτιστικών αγαθών σχετίζεται µε την αγορά 

οπτικοακουστικού εξοπλισµού (τηλεοράσεις, ραδιόφωνα)
25

. Και στην Ελλάδα, όµως, 

παρατηρείται αύξηση των εισοδηµάτων αλλά και της κατανάλωσης ανάµεσα στο 1964 και 

το 1974 παρά τις πολιτικές αναταραχές, την απουσία βιοµηχανικής επανάστασης και την 

οικονοµική καθυστέρηση σε σχέση µε άλλες δυτικές ευρωπαϊκές χώρες. 

Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε για πρώτη 

φορά ότι ο ελεύθερος χρόνος, απόρροια της οικονοµικής ανάπτυξης και των εργατικών 

διεκδικήσεων, τείνει να αποτελέσει τον µεγαλύτερο σε διάρκεια κοινωνικό χρόνο, µε 

εµφανή πλέον επίδραση και στο αξιακό σύστηµα που θεµελιώνει τις µέχρι τότε κοινωνίες 

τόσο σε κοινωνικο-πολιτισµικό όσο και σε ηθικό επίπεδο. Ο ελεύθερος χρόνος πλέον 

κατέχει την ίδια θέση, αν όχι ανώτερη, στο αξιακό σύστηµα µε αυτήν της εργασίας. 

Σύµφωνα µε την Κορωναίου «η ένδοξη τριακονταετία» ήταν µια εξαιρετική στιγµή στην 

ιστορία της ανθρωπότητας, κάτι που συχνά παραγνωρίζεται»
26

.  

Αµέσως µετά την «ένδοξη τριακονταετία», η πετρελαϊκή κρίση του 1973-75 και η 

οικονοµική κρίση που ακολουθεί συντείνουν στην σταδιακή άνοδο της ανεργίας. Σύµφωνα 

                                                           
22

 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.30-37: στη Γαλλία, για παράδειγµα, 

κατά τη διάρκεια αυτή της περιόδου παρατηρείται τεράστια µείωση της αγροτικής απασχόλησης και 

αντίστοιχα αύξηση της απασχόλησης στον τριτογενή τοµέα, ο οποίος αποτελείται κυρίως από τα στελέχη της 

δηµόσιας διοίκησης, τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες. Αντίστοιχα 

παραδείγµατα βρίσκουµε και στον βιοµηχανικό τοµέα. Οι εργάτες το 1975 αντιπροσώπευαν το 40% του 

ενεργού πληθυσµού, ενώ το 1990 µόνο το 29%. Το 1991, οι µισθωτοί των υπηρεσιών αποτελούν πλέον το 

70% του ενεργού πληθυσµού, µεγάλο µέρος του οποίου αποτελείται από γυναίκες. 

23
 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.30-37 

24
 Georges Lerbet, « Les loisirs des jeunes », Editions Universitaires 1967 

25
 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.34-35 

26
 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.35-37 
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µε την Samuel και τον Dumazedier, η κρίσης της καπιταλιστικής αγοράς και η κατάσταση 

της ανεργίας έχουν επίπτωση µακροπρόθεσµα στον ελεύθερο χρόνο. Οι εργάσιµες ώρες 

µειώνονται και ο ελεύθερος χρόνος αυξάνεται. Αυτές οι αλλαγές όµως δεν αποτελούν ένα 

συγκυριακό φαινόµενο, αλλά πρόκειται για µια διαδικασία που –όντας εξαρτηµένη και από 

την εφαρµογή των τεχνολογικών εξελίξεων στην παραγωγική διαδικασία - περνάει από 

διάφορα στάδια έως ότου καταλήξει σε µια νέα µείωση του χρόνου εργασίας αλλά και στην 

εφαρµογή ελαστικών ωραρίων εργασίας. Η µείωση του χρόνου εργασίας όµως στην 

πραγµατικότητα δεν αφορά το σύνολο των επαγγελµατικών και κοινωνικών κατηγοριών.   

Ο χρόνος ανεργίας που ολοένα και αυξάνεται θεωρείται πως είναι ένας 

«πολυσήµαντος κοινωνικός χρόνος […]η πραγµατική χρήση του χρόνου ανεργίας όσο και οι 

αναπαραστάσεις του διαφέρουν σηµαντικά ανάλογα µε τις κοινωνικές οµάδες που πλήττονται 

από αυτή την κατάσταση»
27

. Η κοινωνική κατάσταση της ανεργίας δεν βιώνεται µε τον ίδιο 

τρόπο από όλες τις κοινωνικές οµάδες των ανέργων συµπεραίνει και η Dominique 

Schnapper 
28

 και τούτο διότι η κοινωνική κατηγορία και ηλικία του ανέργου είναι 

καθοριστικοί παράγοντες.   

 

Νοµοθετική κατοχύρωση του ελεύθερου χρόνου: Η κατοχύρωση δια νόµου της 

µείωσης του χρόνου εργασίας –και της αύξησης κατά συνέπεια του ελεύθερου χρόνου- είναι 

συνήθως αποτέλεσµα της αύξησης της παραγωγικότητας και των συνδικαλιστικών και 

πολιτικών διεκδικήσεων. 

Η πρώτη νοµοθετική ρύθµιση, που θεωρείται ισάξια µε τις σύγχρονες νοµοθετικές 

ρυθµίσεις, γίνεται στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ το 1630, ενώ µετά από περίπου µισό αιώνα 

κάνει την εµφάνισή του ένας νέος νόµος που περιορίζει τον χρόνο εργασίας σε δέκα ώρες29. 

Σε ότι αφορά τα νοµοθετήµατα που σχετίζονται µε τη µείωση των ωρών εργασίας σε πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες, αυτό που παρατηρείται είναι ότι η εφαρµογή τους είναι πολύ 

µεταγενέστερη από την ψήφισή τους. Για παράδειγµα, οι νόµοι των αρχών του 19
ου

 αιώνα 

                                                           
27

 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.39-42 

28
 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.39-42: η Schnapper πραγµατοποίησε 

σχετική έρευνα στη Γαλλία από το 1978 ως το 1980. Η έρευνα έδειξε ότι υπάρχουν τρείς κατηγορίες ανέργων, 

οι οποίοι ανάλογα µε την κοινωνική οµάδα στην οποία ανήκουν µπορεί να βιώνουν µια «ολική» ανεργία, µια 

«αντεστραµµένη ανεργία» ή µια «διαφοροποιηµένη ανεργία». 

29
 Gianni Toti, «Ο ελεύθερος χρόνος», σελ.22 
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εφαρµόζονται στην πράξη έναν αιώνα αργότερα. Τρανό παράδειγµα είναι η «αγγλική 

εβδοµάδα» (πενθήµερο) η οποία ψηφίζεται στην Αγγλία το 1825, αλλά µπαίνει σε 

εφαρµογή αργά αλλά σταθερά από το 1890 και έπειτα. Στη Γαλλία ο νόµος για το δεκάωρο 

ψηφίζεται τελικά στις 4 Ιουλίου του 1912, ενώ για το οκτάωρο τον Απρίλιο του 1919, και 

εφαρµόζεται πολύ αργότερα.  

Συνέχεια έχει η ψήφιση των νόµων που θεσπίζουν τις διακοπές των δύο εβδοµάδων 

αλλά και οι διεκδικήσεις για την κατάκτηση µεγαλύτερων περιόδων ελεύθερου χρόνου. Οι 

εκτεταµένοι οικονοµικοί και κοινωνικοί µετασχηµατισµοί και η µείωση του χρόνου 

εργασίας στις µοντέρνες κοινωνίες είχαν λοιπόν ως αποτέλεσµα την καθιέρωση τεσσάρων 

περιόδων ελεύθερου χρόνου: τον ηµερήσιο χρόνο, που είναι ο χρόνος που αποµένει µέσα 

στην ηµέρα µετά την εργασία, τον χρόνο του Σαββατοκύριακου, τον χρόνο των διακοπών 

και τον χρόνο µετά την συνταξιοδότηση που στους περισσότερους λαούς είναι µετά γύρω 

στα 60 µε 65 χρόνια και που περιλαµβάνει δυναµικές µορφωτικές δραστηριότητες30.  

Στην ελληνική πραγµατικότητα οι νοµοθετικές ρυθµίσεις που αφορούν τη µείωση του 

χρόνου εργασίας κάνουν την εµφάνισή τους το 1909 και η διεκδίκηση του οκταώρου ξεκινά 

από το 1911. Ωστόσο, η εφαρµογή των νοµοθετηµάτων είναι είτε άνιση είτε ανύπαρκτη 

γεγονός που οδηγεί σε απεργίες και στην κινητοποίηση των εργαζοµένων. Επιπλέον, τα 

ζητήµατα της παιδικής εργασίας ή της προστασίας της εργαζόµενης µητέρας τίθενται µετά 

το 1927. 

Τέλος, πρέπει να σηµειώσουµε ότι το θέµα του ελεύθερου χρόνου απασχόλησε και 

αρκετές διεθνής διασκέψεις. Ήδη από τις αρχές του 20
ου

 αιώνα παρατηρείται παγκόσµιο 

ενδιαφέρον για την έννοια του ελεύθερου χρόνου. Για παράδειγµα, στη διεθνή συνδιάσκεψη 

της Λιέγης το 1930, κεντρικό θέµα των συζητήσεων αποτέλεσε το θέµα της «ελεύθερης 

εκλογής», δηλαδή το δικαίωµα των εργαζοµένων να επιλέγουν το πώς θα αξιοποιούν τον 

ελεύθερο χρόνο τους ανάλογα µε τις κλίσεις και τις προσωπικές τους επιθυµίες.  

 

 

 

                                                           
30

 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου»,Κορωναίου, σελ.22-30 : Αυτή η τέταρτη 

κατηγορία ελεύθερου χρόνου έχει προστεθεί από τον Dumazedier. 
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1.2. Ο ελεύθερος χρόνος από κοινωνιολογική και φιλοσοφική σκοπιά 

 

 Η µετατροπή του ελεύθερου χρόνου σε αυτόνοµη αξία µε την συνειδητοποίηση του 

ως αυθύπαρκτης έννοιας και ως έννοιας άξιας προς µελέτη αποτυπώνεται και στις 

κοινωνιολογικές και φιλοσοφικές θεωρήσεις του ελεύθερου χρόνου ιδιαίτερα κατά τον 20
ο 

αιώνα.  

 

Στην αναζήτηση µιας ισορροπίας ανάµεσα στους κοινωνικούς χρόνους: Στην 

κοινωνιολογία η έννοια του χρόνου µελετάται µέσα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και 

αποτελεί συνήθως µια µεταβλητή στις µελέτες των κοινωνιολόγων. Ο πρώτος µάλλον που 

από το 1899 επισηµαίνει την κοινωνιολογική σηµασία του χρόνου είναι ο Henri Hubert 

(Ανρί Υµπέρ) ο οποίος επισηµαίνει ότι ο χρόνος, όπως και ο χώρος, αποτελεί αντικείµενο 

συλλογικών αναπαραστάσεων, είναι δηλαδή προϊόν συλλογικής επεξεργασίας.
31

  

Ο Εµίλ Ντυρκέιµ είχε υποστηρίξει στις αρχές του 20
ου

 αιώνα στο έργο του «Οι 

στοιχειώδης µορφές της θρησκευτικής ζωής» ότι οι έννοιες του χώρου και του χρόνου 

σχετίζονται µε την κοινωνική οργάνωση κάθε ιστορικής περιόδου. Υπάρχει ένα αφηρηµένο 

πλαίσιο, που παρά τη σηµασία της ατοµικής εµπειρίας, µας περιβάλλει και που οργανώνει 

το χρόνο µε αντικειµενικό τρόπο, κοινό για όλα τα άτοµα που ανήκουν σε έναν πολιτισµό.  

Ο Maurice Halbwachs (Μωρίς Αλµπά) διαπιστώνει πως «κάθε ανακατασκευή του 

παρελθόντος, ακόµη και του ατοµικού παρελθόντος, είναι αδύνατη χωρίς το κοινωνικό 

περιβάλλον. Το κοινωνικό πλαίσιο δηλαδή είναι το απαραίτητο στοιχείο για την αντίληψη και 

τη µέτρηση του χρόνου που δεν µπορεί παρά να είναι κοινωνικός»
32

. Αυτός ο κοινωνικός 

χρόνος δεν είναι καθολικός, προσθέτει, αλλά συνδέεται µε τις αναπαραστάσεις του χρόνου 

κάθε κοινωνικής οµάδας, όπως είναι για παράδειγµα η οικογένεια και το εργοστάσιο. 

Ο Ζωρζ Γκυρβιτς
33

, µετέπειτα, διατυπώνει τη θεωρία της «πολλαπλότητας των 

κοινωνικών χρόνων», δηλαδή της πολλαπλότητας των χρόνων «του συντονισµού και του 

                                                           
31

 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.75-81 

32
 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.75-81: κλασσικό έργο του Αλµπά είναι 

«Τα κοινωνικά πλαίσια της µνήµης».  

33
 Κοινωνιολόγος  
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αποσυντονισµού του συνόλου των κοινωνικών φαινοµένων»
34

. Η κοινωνική ζωή λαµβάνει 

χώρα σε πολλούς χρόνους, διαφορετικούς, σε χρόνους που αντιστοιχούν δηλαδή σε 

διάφορες κοινωνικές οµάδες και κοινωνικές δραστηριότητες
35

.  

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, το ενδιαφέρον των κοινωνιολόγων του 

ελεύθερου χρόνου επικεντρώνεται, όπως έχει επισηµάνει και ο Dumazedier, στη µελέτη της 

δυναµικής αλληλεπίδρασης ανάµεσα στους κυρίαρχους κοινωνικούς χρόνους : τον χρόνο 

εργασίας, τον οικιακό χρόνο και αυτόν της προσωπικής συγκρότησης, και κυρίως στην 

αναζήτηση µιας ισορροπίας ανάµεσα σε αυτούς τους τρείς χρόνους.
36

 Η Νικόλ Σαµυέλ 

(Samuel)
37

 µέσω της έννοιας της συµβολικής δοµής των κοινωνικών χρόνων
38

 καταλήγει στο 

συµπέρασµα ότι οι δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου αντιπροσωπεύουν µια σηµαντική 

κοινωνική αξία και άρα κατέχουν και εξέχουσα θέση σε αυτή τη δοµή. Στη διάρκεια του 

ελεύθερου χρόνου, τίποτα δεν είναι στατικό. Αντιθέτως, διαµορφώνονται νέες κοινωνικές 

σχέσεις, ακόµη και µέσα από τη σύγκρουση.  

Ο γάλλος κοινωνιολόγος Roger Sue (Ροζέ Συ) θεωρεί πως « κάθε ιστορική εποχή 

αναγορεύει ένα κοινωνικό χρόνο σε κυρίαρχο χρόνο ανάλογα µε την ποσοτική του διάρκεια 

και τη θέση που κατέχει στο σύστηµα των κοινωνικών αξιών και των αναπαραστάσεων, 

καθώς και το ρόλο που παίζει στην παραγωγική διαδικασία της κοινωνίας»
39

. Έτσι, στις 

πρωτόγονες και παραδοσιακές κοινωνίες κυρίαρχος κοινωνικός χρόνος αναγορεύεται ο 

ιερός χρόνος, ενώ κατά την περίοδο της εκβιοµηχάνισης ο χρόνος της εργασίας αποτελεί 

τον κατεξοχήν χρόνο της ατοµικής και συλλογικής ύπαρξης. Στις µετα-µοντερνες κοινωνίες 

όµως, που τοποθετούνται χρονικά προς το τέλος του 20
ου

 αιώνα, ο ελεύθερος χρόνος 

αναγορεύεται σε κυρίαρχο κοινωνικό χρόνο (είναι ο µεγαλύτερος σε διάρκεια κοινωνικός 

χρόνος στη ζωή των ατόµων). Πρόκειται για έναν κοινωνικό χρόνο απελευθερωµένο από 

την εργασιακή δραστηριότητα, του οποίου η αύξηση της διάρκειας συνδέεται στις µέρες µας 

και µε την άνοδο της ανεργίας. Οι κοινωνικές αξίες που συνδέονται ή προκύπτουν από τον 

                                                           
34

 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.75-81 

35
 ∆ραστηριότητες όπως είναι η θρησκεία, η πολιτική, η εκπαίδευση κλπ. 

36
 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.61-67, 75-81 

37
 Πρόκειται για γαλλίδα κοινωνιολόγο και ερευνήτρια, η οποία µελέτησε για είκοσι περίπου χρόνια την 

πολιτιστική ανάπτυξη της γαλλικής πόλης Annecy. 

38
 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.75-81 

39
 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.82-83 
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ελεύθερο χρόνο είναι πλέον σηµαντικότερες, σε αντίθεση µε το παρελθόν, από εκείνες που 

αντιπροσωπεύει η εργασία
40

.  

 

∆ιάφορες ερµηνείες του «ελεύθερου χρόνου»: Στην προσπάθειά τους να 

θεµελιώσουν σύγχρονες ερµηνείες του κοινωνικού γίγνεσθαι, πολλοί µελετητές αναζητούν 

τις ρίζες της έννοιας του «ελεύθερου χρόνου» στην ελληνική αρχαιότητα και δη στον 

Αριστοτέλη
41

. Η φιλοσοφική θεώρηση της έννοιας του ελεύθερου χρόνου από τον 

Αριστοτέλη δεν ταυτίζεται µε την έννοια του «ελεύθερου χρόνου» των βιοµηχανικών και 

µετα-µοντέρνων κοινωνιών. Και τούτο διότι η αντίληψη της σχολής (της µη απασχόλησης) 

είναι συνυφασµένη µε την κοινωνική κατάσταση του ελεύθερου πολίτη, καθότι στηρίζεται 

στην προϋπόθεση της αριστοκρατικής διαίρεσης της κοινωνίας, ταυτόσηµη µε τη διαίρεση 

της κοινωνίας σε ελεύθερους ανθρώπους και σκλάβους. Ο ελεύθερος άνδρας-πολίτης, που 

αποτελεί µια µειονότητα του πληθυσµού, είναι απαλλαγµένος από κάθε παραγωγική ή 

επίµοχθη εργασία. Η σχολή  δεν ταυτίζεται µε την οκνηρία αλλά µε την ελευθερία µέσω της 

καλλιέργειας του πνεύµατος, µέσω της επίπονης προσπάθειας κατάκτησης της γνώσης σε 

όλη τη διάρκεια της ζωής αλλά και µε την άσκηση των πολιτειακών καθηκόντων. Η 

δραστηριότητα δηλαδή της ενατένισης χρησιµεύει ώστε ο ελεύθερος πολίτης να βιώνει µε 

τον υψηλότερο τρόπο τον ελεύθερο χρόνο του.
42

 

Η otium των Λατίνων είναι έννοια συνώνυµη µε την έννοια της σχολής στην Αρχαία 

Ελλάδα, η οποία πέρα από την ενασχόληση µε τις πνευµατικές και πολιτικές υποθέσεις 

περιλαµβάνει και το ξόδεµα ενέργειας και υλικών αγαθών µε επιδεικτικό µάλιστα τρόπο. 

                                                           
40

 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.82-83: Η Κορωναίου αναφέρει ότι 

υπήρξε µια αλλαγή στις κυρίαρχες αναπαραστάσεις του χρόνου, µέσα από την κατάρρευση της κοινωνικής 

τάξης πραγµάτων που στηριζόταν στην εργασία και την ανάδειξη µιας νέας κοινωνικής τάξης οργανωµένης 

γύρω από τον ελεύθερο χρόνο. 

41
 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.43-47 : η συγγραφέας διατυπώνει την 

άποψη ότι αυτές οι θεωρήσεις δεν απεικονίζουν την πραγµατικότητα της εποχής, δεν αποτελούν 

κοινωνιολογικές προσεγγίσεις του θέµατος, αλλά ούτε και έγκυρες ιστορικές αναφορές. 

42
 Gianni Toti, «Ο ελεύθερος χρόνος», σελ.10-13  

    Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.61-67 
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Στις προαναφερθείσες φιλοσοφικές θεωρήσεις η εργασία αποτελεί περισσότερο έναν 

καταναγκασµό, ενώ η σχόλη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την καλλιέργεια των 

δηµιουργικών και πνευµατικών δυνατοτήτων του ανθρώπου.  

Στη συνέχεια, ανάµεσα στις θεωρίες των ουτοπιστών και των πρώτων θεωρητικών του 

βιοµηχανικού πολιτισµού συναντούµε τη θεωρία του Τζιορντάνο Μπρούνο
43

, ο οποίος 

προσπαθεί να συµβιβάσει την αριστοτελική αντίληψη της ενατένισης ως πνευµατικής 

δραστηριότητας µε τις αναγκαιότητες του κόσµου της εργασίας. Είναι περισσότερο 

υπέρµαχος µιας ζωής γεµάτης δουλειά στην οποία η ανάπαυση είναι χρηστική και στοχεύει 

στην ανανέωση των χαµένων δυνάµεων µέσα από την ενατένιση της θείας χάρης, άποψη 

που ακόµα και σήµερα ταυτίζεται µε την ιδεολογική αντίληψη του καθολικισµού. 

Μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση σύµφωνα µε τον Τότι
44

 είναι η προσέγγιση του 

θέµατος από τον Μαρξ, ο οποίος αντιµετώπισε το αντιθετικό ζεύγος εργασία-ελεύθερος 

χρόνος όχι µε όρους ηθικής αλλά περισσότερο σαν συγκεκριµένο ιστορικό πρόβληµα που 

οφείλεται στην ανάπτυξη των δυνάµεων και των σχέσεων παραγωγής στο καπιταλιστικό 

σύστηµα. Ο ελεύθερος χρόνος δεν αποτελεί ιδιαίτερο αντικείµενο ανάλυσης στο έργο του 

Μαρξ, αλλά την «προοπτική της απελευθέρωσης του ανθρώπου από την αλλοτριωµένη 

εργασία»
45

. Η διεκδίκηση περισσότερου ελεύθερου χρόνου σχετίζεται εποµένως µε τον 

χρόνο που είναι απαραίτητος για την ανανέωση της εργατικής δύναµης αλλά και την 

µόρφωση των εργατών, η οποία έχει ως στόχο την διαµόρφωση της συλλογικής συνείδησης 

και την συµµετοχή στις πολιτικές και συνδικαλιστικές δραστηριότητες. Στη µελλοντική 

κοµµουνιστική κοινωνία, η εργασία δεν θα είχε πλέον καταναγκαστικό χαρακτήρα αλλά θα 

γινόταν «πρώτη ανάγκη» του ανθρώπου
46

.  

Ο ελεύθερος χρόνος ως καθαυτό κοινωνικό γεγονός απουσιάζει και από το έργο του 

Μαξ Βέµπερ ο οποίος ανακηρύσσει το χρόνο εργασίας ως τον κυρίαρχο κοινωνικό χρόνο
47

. 

Το έργο του «Η προτεσταντική ηθική και το πνεύµα του καπιταλισµού» αναδεικνύει την 

ύπαρξη µιας νέας αντίληψης όσον αφορά την χρήση και τη ρύθµιση του χρόνου στη 

                                                           
43

 Gianni Toti, «Ο ελεύθερος χρόνος», σελ.14-17 

44
 Gianni Toti, «Ο ελεύθερος χρόνος», σελ.17 

45
 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.22-30, 47-49 

46
 Αυτή η θέση θεωρείται ότι οδήγησε στην ηθική και ψυχολογική επανεκτίµηση της εργασίας, η οποία ήδη, 

από τα µέσα του 19
ου

 αιώνα, έχει µετατραπεί από καθήκον σε δικαίωµα. 

47
 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.47-49 
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διαµόρφωση της σύγχρονης καπιταλιστικής πραγµατικότητας. «Η απώλεια του χρόνου [σε 

µη παραγωγικές και ορθολογικές δραστηριότητες] είναι έτσι το πρώτο, και, κατ’αρχάς, το 

πιο θανάσιµο αµάρτηµα […]. Έτσι, ακόµα και ο παθητικός στοχασµός δεν έχει καµία αξία, 

και µάλιστα είναι αξιοκατάκριτος αν γίνεται εις βάρος της καθηµερινής εργασίας»
48

. Σε αυτή 

τη νέα αντίληψη του χρόνου, η εργασία αναγορεύεται σε κυρίαρχη κοινωνική αξία, σε κύριο 

ρυθµιστή όλων των άλλων χρήσεων του χρόνου και όχι σε απλό µέσο για την επιβίωση του 

ανθρώπου. 

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι η έννοια του ελεύθερου χρόνου δε αποτέλεσε αυτή 

καθαυτή κεντρικό και ουσιαστικό αντικείµενο των αναλύσεων του Μαρξ και του Βέµπερ 

και δεν απασχόλησε γενικότερα τους προδρόµους της κοινωνιολογίας του ελεύθερου 

χρόνου στις δυτικές κοινωνίες µέχρι ο ελεύθερος χρόνος να αποτελέσει ένα µαζικό 

κοινωνικό φαινόµενο. 

Σύµφωνα µε τον George Friedman
49

 η καπιταλιστική δοµή των σχέσεων παραγωγής 

και η τεχνολογική ανάπτυξη των βιοµηχανικών κοινωνιών είχαν ως αποτέλεσµα την 

εµφάνιση του προβλήµατος της αλλοτρίωσης στην εργασία. Η µηχανοποιηµένη, 

«κατακερµατισµένη» βιοµηχανική εργασία αποσυνδέθηκε από κάθε έννοια πραγµάτωσης 

του ατόµου και έπαψε να αποτελεί για την πλειοψηφία των εργαζοµένων «κεντρική αξία» 

της ύπαρξής τους. Έτσι, «η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου θα 

µπορούσε να αποτελέσει το αντίπαλο δέος της αλλοτριωµένης εργασίας». Οι δραστηριότητες 

του ελεύθερου χρόνου ιδωµένες υπό αυτό το πρίσµα αποκτούν ρόλο συµπληρωµατικό ή 

αντισταθµιστικό απέναντι στην µονοτονία και στην ένταση που προκαλεί η εργασία:  

συµπληρωµατικό, µόνο για όσους εξακολουθούν να βρίσκουν κάποιο ενδιαφέρον στην 

εργασία τους, ενώ αντισταθµιστικό, για όσους δεν βρίσκουν πλέον κανένα ενδιαφέρον σε 

αυτήν
50

. Σαν αποτέλεσµα, ο ελεύθερος χρόνος, ως µια προέκταση της επαγγελµατικής 

δραστηριότητας, στοχεύει στην πληρότητα του ατόµου, καθότι για τον Friedman, η εργασία 

είναι εξίσου απαραίτητη για την ψυχική ισορροπία του ανθρώπου.
51

  

                                                           
48

 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.47-49 

49
 Ζαν Καζνεβ, Νταβιντ Βικτόρωφ, «Βασικά θέµατα της κοινωνιολογίας και κοινωνιολογικό λεξικό», σελ. 101-

102 : Γάλλος κοινωνιολόγος της εργασίας (έργο του : «Η κατακερµατισµένη εργασία»). 

50
 Συνήθως αυτοί που βρίσκουν ακόµα κάποιο ενδιαφέρον στην εργασία τους είναι τα ανώτερα και µεσαία 

στελέχη επιχειρήσεων, σε αντίθεση µε τους απλούς εργαζόµενους της βιοµηχανικής παραγωγής που δεν 

βρίσκουν κανένα. 

51
 Georges Lerbet, “Les loisirs des jeunes”, Editions Universitaires 1967  
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Για τον καναδό κοινωνιολόγο Ζιλ Προνοβό (Gilles Pronovost), στις µοντέρνες και 

µετα-µοντέρνες κοινωνίες, το ζήτηµα της παραχώρησης-απόκτησης ή όχι περισσότερου 

ελεύθερου χρόνου δεν φαντάζει πλέον σηµαντικό. Ο ελεύθερος χρόνος αναγορεύεται σε 

προνοµιακό κοινωνικό χρόνο, αποκτώντας έτσι κοινωνική σηµασία ανάλογη µε εκείνη που 

είχε η εργασία στη διάρκεια του 19
ου

 αιώνα. Αυτό αντανακλά και στις κοινωνικές 

θεωρήσεις της έννοιας του ελεύθερου χρόνου, όπου διαπιστώνεται µια διάθεση κατανόησης 

των κοινωνιολογικών διαστάσεων του και κατά συνέπεια εξηγεί και το πέρασµα από τις 

µελέτες για τον ελεύθερο χρόνο στις επιστήµες του ελεύθερου χρόνου.
52

 

Ωστόσο, σύµφωνα µε την Κορωναίου, η πρώτη ολοκληρωµένη κοινωνιολογική 

θεωρία για τον ελεύθερο χρόνο βρίσκεται στο έργο του περιθωριοποιηµένου από την 

παραδοσιακή ακαδηµαϊκή σκέψη κοινωνιολόγου Θορστάιν Βέµπλεν, ο οποίος ανέπτυξε τη 

θεωρία της αργόσχολης τάξης.
53

 Ο Βέµπλεν διατυπώνει πως δύο κοινωνικές τάξεις, η 

«αργόσχολη τάξη» και η «τάξη εκείνων που κερδίζουν τη ζωή µε την εργασία τους», 

καθορίζουν ουσιαστικά την πορεία εξέλιξης των κοινωνιών
54

. Την αργόσχολη τάξη 

χαρακτηρίζει το ξόδεµα του χρόνου σε µη παραγωγικές δραστηριότητες και η κατανάλωση 

υλικών αγαθών µε επιδεικτικό τρόπο. Πρόκειται για την αποκαλούµενη «επιδεικτική» 

σχόλη, η οποία αποσκοπεί στη διάκριση της κατώτερης κοινωνικής τάξης των εργατών από 

την ανώτερη τάξη, Σύµφωνα µε τον γάλλο κοινωνιολόγο Ρεϊµόν Αρόν, ο Βέµπλεν, παρά το 

ότι ξεκινά από διαφορετική αφετηρία σε σχέση µε τον Μαρξ, µοιάζει να έχει ένα κοινό 

σηµείο µε τον τελευταίο. Πρόκειται για την βαθύτερη πεποίθηση του Μαρξ ότι «η εργασία 

υπόκειται στην αναγκαιότητα, η ελευθερία αρχίζει µε τον ελεύθερο χρόνο»
55

.  

Στις µετα-µοντέρνες κοινωνίες παρατηρείται συχνά ο ελεύθερος χρόνος να 

εκλαµβάνεται ως ο χρόνος που αφιερώνεται σε «εφήµερες, ηδονιστικές και γενικά 

παιγνιώδης δραστηριότητες»
56

. Αυτή η διαπίστωση οδήγησε τους σύγχρονους 

                                                                                                                                                                      
 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.58-61 

52
 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.87-88 

53
 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.47-51 : το έργο του Βέµπλεν «Θεωρία 

της αργόσχολης τάξης» δηµοσιεύτηκε το 1899. 

54
 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.47-51 : προς το τέλος του 19

ου
 αιώνα 

στην Αµερική, στην «αργόσχολη τάξη» συναντούµε συνήθως µεγαλοϊδιοκτήτες αριστοκράτες, κληρικούς, 

στρατιώτες και αθλητές, δηλαδή όσους έχουν περιουσία ή ασκούν κάποιου είδους εξουσία. 

55
 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.52 

56
 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.88-93 
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κοινωνιολόγους, ανάµεσα στους οποίους βρίσκουµε και τον γάλλο Ροχέ Καγιουά (Roger 

Caillois), στο να εστιάσουν στη σχέση ελεύθερου χρόνου και παιχνιδιού. Το παιχνίδι είναι 

µια δραστηριότητα που δεν υπόκειται στους καταναγκασµούς της καθηµερινότητας, αλλά 

αντιθέτως ψυχαγωγεί και βοηθά στην αποσυµπίεση του ατόµου από τις εντάσεις της ζωής. 

Ο χρόνος του παιχνιδιού, προϋπόθεση του οποίου είναι η ύπαρξη ελεύθερου χρόνου, 

αντιπαρατίθεται στο χρόνο της εργασίας
57

. Στον Homo Ludens («Παίζοντα Άνθρωπο») είχε 

κάνει αναφορά και ο ολλανδός ιστορικός Γιόχαν Χουιζίνγκα αρκετά χρόνια πριν όταν στο 

έργο του « Ο άνθρωπος και το παιχνίδι» (1938) αναφέρει ότι µετά τον Homo Sapiens που 

έρχεται στο προσκήνιο µε τον ∆ιαφωτισµό και τον Homo faber (άνθρωπο- κατασκευαστή) 

της βιοµηχανικής επανάστασης, δηλαδή δύο «ιδεοτύπους» που εκφράζουν δύο λειτουργίες 

της ανθρώπινης φύσης – το λογίζεσθαι και το κατασκευάζειν- υπάρχει και η λειτουργία του 

παίζειν. Το παιχνίδι είναι «µια εθελοντική δραστηριότητα ή απασχόληση η οποία 

πραγµατοποιείται µέσα σε κάποια καθορισµένα τοπικά ή χρονικά όρια, σύµφωνα µε κανόνες 

ελεύθερα αποδεκτούς αλλά απολύτως δεσµευτικούς, αποτελώντας αυτοσκοπό και 

συνοδευόµενη από ένα αίσθηµα έντασης, χαράς και από τη συνείδηση ότι κάτι είναι 

«διαφορετικό» από τη συνήθη ζωή»
58

. Πρόκειται για έναν ευρύ και ταυτοχρόνως 

περιοριστικό από επιστηµονική άποψη ορισµό, ο οποίος όπως υποστηρίζει η Κορωναίου, 

απεδείχθη χρήσιµος στον προσδιορισµό του ελεύθερου χρόνου µέσα από τη µελέτη των 

ατοµικών και συλλογικών δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά του 

παιχνιδιού.  

O Norbert Elias στη δική του κοινωνιολογική ανάλυση διαχωρίζει τις έννοιες του 

ελεύθερου χρόνου και της σχόλης, ενώ θεωρεί ότι υπάρχει σύγχυση των δύο όρων
59

. Στον 

ελεύθερο χρόνο εντάσσει όλες τις δραστηριότητες εκτός της εργασίας χωρίζοντας τις σε 

τρείς κατηγορίες: τις «ρουτίνες του ελεύθερου χρόνου», στις οποίες εντάσσονται οι 

βιολογικές ανάγκες και το νοικοκυριό, τις «ενδιάµεσες δραστηριότητες του ελεύθερου 

χρόνου», που εξυπηρετούν κυρίως περιοδικές ανάγκες προσανατολισµού, 

αυτοπραγµάτωσης και αυτοανάπτυξης, καθώς και τις «δραστηριότητες της σχόλης». Οι 

                                                           
57

 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.88-93, «Σήµερα, η έννοια του 

παιχνιδιού περιορίζεται συνήθως στα γνωστά ατοµικά ή συλλογικά παιχνίδια που έχουν τεράστια κοινωνική 

σηµασία. Ο ιππόδροµος, τζόκινγκ, µουσική ροκ, ζωοφιλία, αυτοκίνητο, µόδα αναγορεύονται σε αντικείµενα 

κοινωνικής ανάλυσης.» 

58
 Αλεξάνδρα Κορωναίου, «Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου», σελ.52-54 

59
 Norbert Elias, «Αθλητισµός και ελεύθερος χρόνος στην εξέλιξη του πολιτισµού», σελ.128 
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τελευταίες περιλαµβάνουν δραστηριότητες κυρίως, ή εξ’ολοκλήρου, «κοινωνικού 

χαρακτήρα, µιµητικές δραστηριότητες ή παιχνίδια και  διάφορες εξειδικευµένες 

δραστηριότητες κατεξοχήν ευχάριστου αποκαθηµερινοποιηµένου και συχνά πολυλειτουργικού 

χαρακτήρα»
60

. Από την ανάλυση προκύπτει, ότι οι δραστηριότητες της σχόλης 

αντιπροσωπεύουν µόνο έναν τύπο δραστηριοτήτων µεταξύ άλλων, δηλαδή διαπιστώνεται 

ότι όλες οι δραστηριότητες της σχόλης είναι δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου αλλά 

όχι και το αντίστροφο
61

. 

Ολοκληρώνοντας, ο André Gorz (Αντρέ Γκορζ)
62

 διαπραγµατεύεται το θέµα του 

ελεύθερου χρόνου λαµβάνοντας υπόψη τον παράγοντα ανεργία, που αποκτά ιδιαίτερη 

βαρύτητα τα τελευταία χρόνια στις µετα-µοντέρνες κοινωνίες. Και τούτο διότι, σύµφωνα µε 

τις προβλέψεις του Γκορζ την δεκαετία του ’90, το 50% περίπου του ενεργού πληθυσµού 

των δυτικών κοινωνιών θα βρεθεί αντιµέτωπο µε την ανεργία στις αρχές του 21
ου

 αιώνα. Για 

να υπάρξει εποµένως δικαιότερη ανακατανοµή της εργασίας σε ολόκληρο τον ενεργό 

πληθυσµό, ο Γκορζ προτείνει την «δραστική» µείωση των ωρών επαγγελµατικής εργασίας 

και την ανακατανοµή της εµπορευµατικής µισθωτής εργασίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 

ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζωής για όλους. Η εργασία κατά τον Γκορζ «δεν αντιπροσωπεύει 

πια την «κεντρική σηµασιοδοτούσα µήτρα της κοινωνίας», αλλά αποτελεί µια δραστηριότητα 

ανάµεσα στις άλλες και µάλιστα τη λιγότερο απολαυστική»
63

.  Τέλος, ο Γκορζ υποστηρίζε 

πως η µετάβαση στην κοινωνία του ελεύθερου χρόνου, δηλαδή στην κοινωνία όπου ο 

ελεύθερος χρόνος θεωρείται ο κυρίαρχος χρόνος, απαιτεί µια βαθύτερη αλλαγή στις 

ανθρώπινες αξίες, καθότι το «εργάζοµαι λιγότερο» θα σηµαίνει «ζω και εργάζοµαι 

διαφορετικά». 

 

Η έννοια του ελεύθερου χρόνου στη διασύνδεσή της µε την ελεύθερη βούληση: 

Πολλές απόψεις συγκλίνουν στο γεγονός ότι ο ελεύθερος χρόνος εµπεριέχει την έννοια της 

ελευθερίας αλλά και της µη ταύτισης, µη αξιοποίησής και µη διοχέτευσης του προς µια 

δραστηριότητα αποκλειστικά. 
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Πιο αναλυτικά, ο Georges Lerbet διατύπωσε, αφενός, πως η κατανόηση του 

ελεύθερου χρόνου σε συνάρτηση µόνο µε την εκπαίδευση, (η οποία ευνοεί την ανθρώπινη 

εξέλιξη και ανάπτυξη) όπως κατανοείται από τον Μαρξ, ενέχει έναν κίνδυνο πλάνης. 

Αφετέρου, η µείωση του ελεύθερου χρόνου µόνο στη διάσταση της αναψυχής είναι εξίσου 

µη ρεαλιστική καθώς ο ελεύθερος χρόνος πρέπει να περιέχει το στοιχείο της ικανοποίησης 

αλλά πρέπει να εντάσσει και όλες εκείνες τις δραστηριότητας που µπορούν να προάγουν το 

άτοµο καθώς επιλέγονται ελεύθερα από αυτό και συνδέονται άµεσα µε την προσωπικότητά 

του. Συνεπώς, η έννοια του ελεύθερου χρόνου, σύµφωνα µε τον Lerbet, δεν µπορεί να είναι 

έννοια µονοδιάστατη, αλλά πολυδιάστατη. Γι’αυτό το λόγο είναι προτιµότερη η αναζήτηση 

της έννοιας του ελεύθερου χρόνου στη διασύνδεσή της µε την ελεύθερη βούληση. Μια 

δραστηριότητα ξεφεύγει από τον τοµέα του ελεύθερου χρόνου και καταλήγει να γίνεται 

αναγκαστική, όταν το υποκείµενο δεν µπορεί να έρθει ελεύθερα σε ρήξη µε αυτήν.
64

 

Η έννοια της ελεύθερης επιλογής εµφανίζεται ως σηµαντική και στην αµερικανική 

κοινωνιολογική σχολή του ελεύθερου χρόνου (αρχές του 20
ου

 αιώνα). Ο ελεύθερος χρόνος
65

 

ταυτίζεται µε την ελεύθερη επιλογή δραστηριοτήτων, δηλαδή ακουµπά στις ρίζες της 

αµερικανικής ιδεολογίας περί ατοµικής ελευθερίας και ισότητας, είναι το νόµιµο δικαίωµα 

του ελεύθερου πολίτη. Ο R.J. Kelly ορίζει τον ελεύθερο χρόνο ως τις «δραστηριότητες που 

επιλέγονται ελεύθερα εξαιτίας της ποιότητας της ικανοποίησης που προκαλούν στα άτοµα»
66

.  

Ο «ελευθερωτικός χαρακτήρας» είναι στοιχείο που συναντάται και στον ορισµό του 

ελεύθερου χρόνου όπως διατυπώθηκε από τον Dumazedier. Ο ελεύθερος χρόνος θεωρείται 

πλήρης όταν δίνει βήµα στην ελεύθερη έκφραση, όταν το άτοµο δρα ελεύθερο από 

κοινωνικούς καταναγκασµούς. Ο καταναγκασµός δεν µπορεί να ταυτίζεται µε τον ελεύθερο 

χρόνο.
67

 Επιπλέον, και για τον Horst Opaschowski, ο ελεύθερος χρόνος δεν νοείται µόνο ως 

ο χρόνος που αφιερώνεται στην ξεκούραση και στην ανάπαυση του ατόµου, αλλά και ως ο 

χρόνος  όπου το άτοµο «ελεύθερο από κοινωνικούς εξαναγκασµούς, µπορεί να συνεπιδρά και 

να συναποφασίζει για τη διαµόρφωση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος»
68

. 
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Victoria Mohring θεωρεί ότι ο ελεύθερος χρόνος πρέπει να αντιπροσωπεύει ένα χρόνο 

ζωής « µέσα στον οποίο ο άνθρωπος µπορεί να ικανοποιήσει όλες εκείνες τις ατοµικές κλίσεις 

και ανάγκες που συµβάλλουν στην ελεύθερη αναδίπλωση της προσωπικότητάς του»
69

, όµως 

πρέπει να κατανοείται πάντα σε µια κοινωνική και πολιτική συνάφεια. 

Η ικανοποίηση των αναγκών συνδέεται συνήθως µε τον καθορισµό τους µέσω 

ειδικοταξικών όρων, όπως για παράδειγµα µε το επάγγελµα, το µορφωτικό επίπεδο, την 

οικονοµική κατάσταση και τις θρησκευτικές αντιλήψεις µεταξύ άλλων. Οι διαφορετικές 

προσδοκίες που προκύπτουν έχουν αντίκτυπο στη διαµόρφωση του ελεύθερου χρόνου. 

Τέλος, θα πρέπει να επισηµάνουµε, ότι πολύ σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του 

ελεύθερου χρόνου διαδραµατίζουν και οι έµφυτες ικανότητες, ή όπως αλλιώς αποκαλούνται 

οι «κλίσεις», τα ταλέντα. Το άτοµο που διαθέτει µια έµφυτη κλίση σε κάποιον τοµέα, στη 

µουσική, επί παραδείγµατι, τείνει να επιδίδεται κατά τον ελεύθερο του χρόνο στην 

εξάσκηση αυτής του της κλίσης.  

 

Το πέρασµα από τον «ελεύθερο χρόνο» στο «περιεχόµενο του ελεύθερου χρόνου»: 

Στη µοντέρνα και µετα-µοντέρνα βιοµηχανική κοινωνία (ιδιαίτερα µετά τον Β΄ Παγκόσµιο 

πόλεµο), η γνωστή σε όλους «βιοµηχανία του ελεύθερου χρόνου» φαίνεται να κατευθύνει 

τις ανάγκες των ανθρώπων σε µια προκαθορισµένη κατεύθυνση. Ο ολοένα και περισσότερο 

αυξανόµενος ελεύθερος χρόνος είναι οργανωµένος στη βάση της σχέσης παραγωγή-

κατανάλωση.
70

 Οι ατοµικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ατόµων-καταναλωτών 

ικανοποιούνται φαινοµενικά, όµως η τελική επιλογή είναι συνάρτηση της ελκυστικότητας 

της προσφοράς αλλά και των εξαναγκασµών των κοινωνικών οµάδων στις οποίες υπόκειται 

το άτοµο. Συνεπώς, ο άνθρωπος βρίσκεται τελικά κάτω από την πίεση της βιοµηχανικής 

παραγωγής, τόσο κατά τον χρόνο εργασίας, όσο και κατά τον χρόνο µη εργασίας. 

Η βιοµηχανία του ελεύθερου χρόνου µεταχειρίζεται τον άνθρωπο ως αντικείµενο 

όπως και το σύστηµα εργασίας
71

. Ο Beer διατυπώνει πως «κατά την ηµέρα είµαστε δυνάµεις 

εργασίας, το βράδυ είµαστε δυνάµεις αγοράς. Ως παραγωγοί και καταναλωτές είµαστε φορείς 
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διπλής λειτουργίας στον ίδιο βιοµηχανικό µηχανισµό». Τα ίδια περίπου συµπεράσµατα εξάγει 

και ο David Riesman ο οποίος διαπιστώνει ότι «ο εξω-κατευθυνόµενος άνθρωπος δεν έχει 

κανένα σταθερό πυρήνα του εαυτού του ως αφετηρία για µια φυγή, καµιά καθαρή 

διαχωριστική γραµµή µεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, µεταξύ προσαρµογής στην οµάδα 

και ικανοποίησης ιδιωτικών ενδιαφερόντων, µεταξύ εργασίας και ελεύθερου χρόνου»
72

. Ο 

Riesman θα ορίσει τον ελεύθερο χρόνο ως «ένα χρόνο στη διάρκεια του οποίου εκτιθέµεθα 

σε οτιδήποτε µας καλεί να αποκτήσουµε νέες καταναλωτικές προτιµήσεις, πράγµα που 

καθιστά αναγκαία την εξεύρεση νέων πηγών εισοδήµατος»
73

. 

Από αυτή την τεράστια βιοµηχανία του ελεύθερου χρόνου δεν µπορούν να ξεφύγουν 

τόσο τα ενήλικα όσο και τα ανήλικα άτοµα και οι νέοι. Η διαδικασία του εκκοινωνισµού 

σύµφωνα µε τον Riesman δηµιουργεί στο άτοµο από την παιδική ηλικία ένα συναίσθηµα 

εξάρτησης µε αποτέλεσµα οι στόχοι του «ετερο-προσδιοριζόµενου» ατόµου να ποικίλλουν 

ανάλογα µε τις επιδράσεις των άλλων και των ΜΜΕ74. Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, µέσω 

των διαφηµιστικών µηχανισµών, κατευθύνουν τις ανάγκες των ανθρώπων προς µια 

προκαθορισµένη κατεύθυνση περιορίζοντας την πρωτοβουλία και τον αυθορµητισµό. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσµα, οι άνθρωποι- καταναλωτές να απευθύνονται σε διάφορους θεσµούς και 

οργανώσεις
75

 για να πληροφορηθούν πως θα διαµορφώσουν καλύτερα τον ελεύθερό τους 

χρόνο. Σύµφωνα µε τον Riesman, «όλο και πιο πολύ οι σχέσεις του ατόµου µε τον εξωτερικό 

κόσµο και τον εαυτό του διαµεσολαβούνται από τα ΜΜΕ»
76

, που προσδίδουν µια νέα 

διάσταση στο καταναλωτικό φαινόµενο. 

Επιπλέον, και ο Ζαν Μπωντριγιάρ
77

 θεωρεί ότι η αντίθεση ανάµεσα στον εργάσιµο 

και στον ελεύθερο χρόνο είναι επιφανειακή και πλασµατική, διότι οι µοντέρνες και µετα-

µοντέρνες κοινωνίες είναι κοινωνίες της κατανάλωσης και όχι της παραγωγής, γεµάτες από 

καταναγκασµούς. Η έννοια της κατανάλωσης δεν περιορίζεται πλέον στην απλή 
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κατανάλωση υλικών αγαθών αλλά περιλαµβάνει και την κατανάλωση σηµείων
78

. κυρίως 

λόγω της διείσδυσης των ΜΜΕ, της διαφήµισης και συµβάλλει στις διακρίσεις ανάµεσα 

στις κοινωνικές οµάδες και τις κοινωνικές τάξεις. Ιδωµένες κάτω από αυτό το πρίσµα οι 

δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου δεν µπορεί να αντιπροσωπεύουν παρά την ιδεολογία 

της αλλοτριωµένης εργασίας. Έτσι, όπως υπογραµµίζει ο ίδιος «είναι αδύνατο ακόµη και να 

χάνει κανείς τον καιρό του στη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου»
79

.  

Από την πλευρά του ο Ελβετός κοινωνιολόγος Christian Lalive d’Epinay (Κριστιάν 

Λαλίβ ντ’Επινέ)
80

 συµπεραίνει ότι το σύστηµα αξιών που επικράτησε στον 19
ο
 και το πρώτο 

µισό του 20
ου

 αιώνα µπορεί να συνοψισθεί ως το «έθος του καθήκοντος, της εργασίας και της 

αποταµίευσης»
81

. Αντιθέτως, µετά τον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο αντικαθίσταται από το «έθος 

της κατανάλωσης, του ατοµικισµού και του δικαιώµατος στην απόλαυση»
82

. Η έννοια του 

ελεύθερου χρόνου αναλύεται, σαν αποτέλεσµα, ως καταναλωτική πράξη. Το νέο έθος της 

κατανάλωσης καθιστά την κατανάλωση υποχρεωτική πράξη και εντάσσει τις 

δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου στο εµπορευµατικό δίκτυο της κατανάλωσης, 

αφήνοντας παράλληλα την ψευδαίσθηση της ελεύθερης επιλογής δραστηριοτήτων.  

Επιπλέον, φαίνεται πως από τη δεκαετία του ’80 η λειτουργία της αναψυχής υπερτερεί 

απέναντι στις άλλες λειτουργίες του ελέυθερου χρόνου, δηλαδή τις λειτουργίες της 

ανάπαυσης και της ανάπτυξης, όπως τις περιέγραψε ο «πατέρας της κοινωνιολογίας του 

ελεύθερου χρόνου»
83

 Joffre Dumazedier, κάτω από το ειδικό βάρος της ανάπτυξης της 

κοινωνίας του θεάµατος και της πολιτιστικής βιοµηχανίας. 

Τέλος, ο Φρίντµαν αναγνωρίζει και αυτός µε τη σειρά του ότι οι δραστηριότητες του 

ελεύθερου χρόνου µπορεί να είναι πηγή νέας αλλοτρίωσης του ανθρώπου του 20
ου

 αιώνα, 
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οδηγώντας στην ανία, την παθητικότητα και τον καταναγκασµό που εντοπίζονται 

περισσότερο στην εργασιακή δραστηριότητα. Ο Φρίντµαν λοιπόν αντιπροτείνει ότι µόνο η 

καλλιέργεια των «ενεργητικών» δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου έναντι των 

«παθητικών» µπορεί να αποτελέσει το αντιστάθµισµα στην ανιαρή εργασιακή 

δραστηριότητα και την αλλοτριωµένη εργασία.
84
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2.  Μεθοδολογία έρευνας 

       

  2.1  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Σκοπός της έρευνας είναι να εξεταστεί αν οι φοιτητές του ΤΕΙ Μεσολογγίου 

διαθέτουν ελεύθερο χρόνο, πόσο ελεύθερο χρόνο διαθέτουν, που και πως τον 

διοχετεύουν. Ο ελεύθερος χρόνος ερευνάται σε συνάρτηση µε πλήθος παραγόντων όπως 

η οικονοµική και οικογενειακή κατάσταση αλλά και σε συνάρτηση µε τις ευκαιρίες που 

παρέχει το Μεσολόγγι, όντας µια µικρή πόλη της ελληνικής περιφέρειας. Είναι 

ενδιαφέρον να εξετάσουµε στην εποχή της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης, της 

κυριαρχίας του διαδικτύου αλλά και της οικονοµικής κρίσης µε ξεκάθαρο κοινωνικό 

αντίκτυπο, ποιές είναι οι επιλογές των φοιτητών ως προς τη διάθεση του ελεύθερου 

χρόνου . 

  

        2.2  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ο πληθυσµός  του δείγµατος αποτελείται από εκατό (100) φοιτητές του ΤΕΙ 

Μεσολογγίου ανεξαρτήτως τµήµατος ή εξαµήνου .Τα ερωτηµατολόγια που µοιράστηκαν 

στους φοιτητές ήταν ανώνυµα. Η επιλογή ήταν τυχαία και η δειγµατοληψία έγινε στο 

κυλικείο του ΤΕΙ καθώς και σε διάφορες καφετέριες της πόλης. 

 

         2.3   ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Στο ερωτηµατολόγιο χρησιµοποιήθηκαν ερωτήσεις «κλειστού», «ανοιχτού» και 

«ηµι-ανοιχτού» τύπου. 

Στις «κλειστές» ερωτήσεις οι απαντήσεις προκαθορίζονται, οπότε οι 

συµµετέχοντες καλούνται να επιλέξουν µεταξύ των προκαθορισµένων απαντήσεων. Οι 

κατηγορίες των απαντήσεων είναι αµοιβαία αποκλειόµενες, έτσι ώστε να καλύπτεται 

ολόκληρο το φάσµα των πιθανών απαντήσεων των συµµετεχόντων.  
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Στο παρόν ερωτηµατολόγιο η πλειοψηφία των ερωτήσεων είναι «κλειστές», διότι 

οι απαντήσεις στις κλειστές ερωτήσεις αντιστοιχούνται σε αριθµητικές τιµές, κατά 

συνέπεια είναι δυνατή η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων. Η ύπαρξη συγκεκριµένων 

και προκαθορισµένων απαντήσεων διευκολύνει τη σύγκριση και την εξαγωγή 

ασφαλέστερων συµπερασµάτων. «Κλειστές» ερωτήσεις επιλέχθηκαν κυρίως για τις 

ερωτήσεις δηµογραφικού περιεχοµένου, οικονοµικής κατάστασης αλλά και για τις 

επιλογές δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου από τους φοιτητές. 

Ανάµεσα στις ερωτήσεις «κλειστού» τύπου  συναντούµε και τις διπολικές 

ερωτήσεις που έχουν σαν δυνατές απαντήσεις µόνο δύο επιλογές του τύπου Ναι / Όχι ή 

Σωστό / Λάθος.  

Επιπρόσθετα, άλλα είδη ερωτήσεων «κλειστού» τύπου που εµπεριέχει το 

ερωτηµατολόγιο είναι οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και οι ερωτήσεις κατάταξης. 

∆ύο είδη ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών υπάρχουν: α) ∆υνατότητα επιλογής ΜΟΝΟ 

µιας απάντησης από µία σειρά πολλαπλών επιλογών π.χ. Α ή Β ή Γ και β) ∆υνατότητα 

επιλογής πολλαπλών απαντήσεων από µία σειρά πολλαπλών επιλογών π.χ. Α και Β και 

Γ. Επίσης, όσον αφορά τις ερωτήσεις κατάταξης, πρόκειται για εκείνες που ζητούν από 

τον συµµετέχοντα να τοποθετήσει κατά σειρά προτεραιότητας λέξεις ή προτάσεις. 

Στην συνέχεια, στις «ανοιχτού» τύπου ερωτήσεις δίνεται ένα λευκό πλαίσιο στο 

οποίο οι συµµετέχοντες µπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους πάνω σε µία ερώτηση ή 

πρόταση. Η απάντηση µπορεί να είναι µία λέξη ή εκτενείς προτάσεις. Αυτού του τύπου 

οι ερωτήσεις µπορεί να περιέχουν µεγαλύτερο όγκο πληροφοριών καθώς παρέχεται η 

δυνατότητα στους συµµετέχοντες να περιγράψουν εκτενώς τα συναισθήµατά τους, τις 

απόψεις τους και τις στάσεις τους. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η αντιστοίχιση αυτών των 

ερωτήσεων µε προκαθορισµένες αριθµητικές τιµές είναι δύσκολη καθώς υπάρχει 

κίνδυνος να χαθούν πολύτιµες πληροφορίες. 

Τέλος, οι «ηµι-κλειστές» ερωτήσεις έχουν τα χαρακτηριστικά και των δυο τύπων 

ερωτήσεων που περιγράψαµε παραπάνω (δηλαδή των «ανοιχτών» και «κλειστών» 

ερωτήσεων) αφού παρέχουν τις επιλογές µιας «κλειστής» ερώτησης, αλλά ταυτόχρονα 

δίνουν και την δυνατότητα καταγραφής µιας πιο ολοκληρωµένης και προσωπικής 

απάντησης. 
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3.  Στατιστική ανάλυση – Παρουσίαση και ανάλυση των 

αποτελεσµάτων της έρευνας 

 

Σε αυτό το σηµείο της εργασίας θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα της έρευνας 

συνοδευόµενα από τα ανάλογα γραφήµατα. Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε µε 

τη χρήση του προγράµµατος Microsoft Excel 2010.  

Θα ξεκινήσουµε από τα δηµογραφικά στοιχεία της έρευνας. 

 

 

Πίνακας 1 : ΦΥΛΟ 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Άνδρες 53 53,0 53,0 

Γυναίκες 47 47,0 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100  

 

Στην παρούσα έρευνα όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα συµµετείχαν περισσότεροι 

άντρες (ποσοστό 53%) από ότι γυναίκες (ποσοστό 47%).  

Εικόνα 1 : Φύλο 

 

53,00%

47,00%

Άνδρες Γυναίκες
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Πίνακας 2 : ΗΛΙΚΙΑ 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

18-20 29 29,0 29,0 

20-22 37 37,0 66,0 

22-24 26 26,0 92,0 

24+ 8 8,0 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100,0  

 

Επιπλέον, στην έρευνα το 29% των ατόµων που έλαβαν µέρος ήταν µεταξύ 18 και 20 

ετών, το 37% µεταξύ 20 και 22, το 26% µεταξύ 22 και 24 και µόλις ένα 8% ήταν άνω 

των 24 ετών. 

 

Εικόνα 2 : Ηλικία 

 

 

 

 

 

29,00%

37,00%

26,00%

8,00%

18-20 20-22 22-24 24+
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Πίνακας 3 : ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Γονείς µαζί 84 84,0 84,0 

Γονείς 

διαζευγµένοι 

 

11 

 

11,0 

 

95,0 

∆εν απαντώ 5 5,0 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100,0  

 

Στην ερώτηση αν οι γονείς είναι µαζί ή διαζευγµένοι, η συντριπτική πλειοψηφία 

(ποσοστό 84%) δηλώνει ότι οι γονείς τους είναι µαζί, ένα ποσοστό 11% ότι είναι 

διαζευγµένοι, ενώ ένα µικρό ποσοστό των ερωτηθέντων (ποσοστό 5%) δεν θέλησε να 

απαντήσει στην εν λόγω ερώτηση. 

 

Πίνακας 4 :  Α∆ΕΛΦΙΑ 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Ναι 89 89,0 89,0 

Όχι 11 11,0 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100,0  

 

Πίνακας 5 : Α∆ΕΛΦΙΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ) 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

1 56 62,92 62,92 

2 16 17,98 80,90 

3 9 10,11 91,01 

4+ 8 8,99 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 89 100,0  

 



 
31 

Το 89 % δηλώνει ότι έχει αδέλφια, ενώ το 11% ότι δεν έχει. Επιπλέον, περισσότεροι από 

τους µισούς ερωτηθέντες που έχουν αδέλφια (ποσοστό 62,92%) έχει µία/ έναν 

αδελφή/αδελφό, το 17,98% έχει δύο αδέλφια, το 10,11% έχει τρία και το 8,99% έχει από 

τέσσερα αδέλφια και πάνω. 

 

Εικόνα 3 : Αδέλφια  

 

 

Εικόνα 4 : Αδέλφια – αριθµός  

 

 

 

89,00%

11,00%

Ναι Οχι

62,92%

17,98%

10,11%

8,99%

1 2 3 4+
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Πίνακας 6 : ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΓΟΝΕΩΝ 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Απόφοιτοι 

Γυµνασίου 

31 15,5 15,5 

Απόφοιτοι 

Λυκείου 

90 45,0 60,5 

Απόφοιτοι 

τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης 

43 21,5 82,0 

Άλλο 36 18,0 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 200 100,0  

Όσον αφορά το µορφωτικό επίπεδο των γονέων, το 15,5% είναι απόφοιτοι Γυµνασίου, το 

45% απόφοιτοι Λυκείου, το 21,5% απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ το 18% 

των γονέων δεν είναι απόφοιτοι καµίας βαθµίδας από αυτές που προαναφέρθηκαν. Είναι 

απαραίτητο να αναφέρουµε ότι οι συµµετέχοντες στην έρευνα έπρεπε να αναφέρουν το 

µορφωτικό επίπεδο και των δύο γονέων. 

Εικόνα 5 : Μορφωτικό επίπεδο γονέων 

 

15,50%

45,00%

21,50%

18,00%
απόφοιτοι Γυμνασίου

απόφοιτοι Λυκείου

απόφοιτοι τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης

άλλο
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Πίνακας 7 : ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΕΠ∆Ο 63 63,0 63,0 

∆ΙΚΣΕΟ 14 14,0 77,0 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 18 18,0 95,0 

ΜΥΠ 3 3,0 98,0 

Υ∆Α∆ 1 1,0 99,0 

ΘΕΚΑ 1 1,0 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100,0  

Από το δείγµα µας το 63% δηλώνει ότι σπουδάζει στο τµήµα ΕΠ∆Ο
85

, το 14% στο 

∆ΙΚΣΕΟ
86

, το 18% στη Λογιστική, το 3% στο ΜΥΠ
87

, το 1% στο Υ∆Α∆
88

 και άλλο 1% 

στο ΘΕΚΑ
89

. 

Εικόνα 6 : Τµήµα φοίτησης 

 

                                                           
85

 ΕΠ∆Ο : Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και Οικονοµία 

86
 ∆ΙΚΣΕΟ : ∆ιοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων  

87
 ΜΥΠ : Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων 

88
 Υ∆Α∆ : Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής ∆ιαχείρισης   

89
 ΘΕΚA : Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας 

63,00%
14,00%

18,00%

3,00%
1,00% 1,00%

ΕΠΔΟ ΔΙΚΣΕΟ Λογιστική ΜΥΠ ΥΔΑΔ ΘΕΚΑ
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Πίνακας 8 :∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ / ΗΜΕΡΑ 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

2 ώρες  6 6,0 6,0 

4 ώρες 11 11,0 17,0 

6 ώρες 31 31,0 48,0 

8+ ώρες 52 52,0 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100,0  

 

Στην ερώτηση πόσο ελεύθερο χρόνο διαθέτουν καθηµερινά το 6% απάντησε δύο (2) 

ώρες, το 11% απάντησε τέσσερεις (4) ώρες, το 31% έξι (6) ώρες, ενώ το 52% δήλωσε ότι 

διαθέτει πάνω από οκτώ ώρες (8+) ελεύθερου χρόνου σε καθηµερινή βάση. 

 

Εικόνα 7 : ώρες / ηµέρα (διαθέσιµος ελεύθερος χρόνος) 

 

 

 

6,00%

11,00%

31,00%

52,00%

2 ώρες 4 ώρες 6 ώρες 8+ ώρες
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Πίνακας 9 : ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ ΠΕΡΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ% ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Ναι 73 73,0 73,0 

Όχι 27 27,0 27,0 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100,0 100,0 

Ακόµα, θετικά απάντησε το 73% των συµµετεχόντων στην έρευνα στην ερώτηση του αν 

επιδίδεται σε ενασχολήσεις πέρα των φοιτητικών του υποχρεώσεων.  

 

Πίνακας 10 : ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Αθλητισµός 27 14,75 14,75 

Συζήτηση µε 

φίλους 

57 31,15 45,90 

∆ιάβασµα βιβλίων 

(σχετικά µε τις 

σπουδές) 

3 1,64 47,54 

∆ιασκέδαση 36 19,67 67,21 

Ιντερνέτ 46 25,14 92,35 

Ταξίδια 4 2,19 94,54 

Κάποια 

ευρεσιτεχνία 

1 0,55 95,09 

Βοηθάω γονείς ή 

φίλους µε τη 

δουλειά τους  

9 4,92 100,00 

ΣΥΝΟΛΟ 183 100,00  
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Στο ερώτηµα ποιες είναι οι επικρατέστερες ασχολίες τους (έχοντας τη δυνατότητα 

επιλογής µέχρι δύο δραστηριοτήτων) οι συµµετέχοντες απάντησαν ως εξής: το 14,75% 

δήλωσε ότι ασχολείται µε τον αθλητισµό, το 1,64% µε το διάβασµα βιβλίων σχετικών µε 

τη σχολή, το 19,67% ανέφερε ότι προτιµά τη διασκέδαση, το 25,14% το ιντερνέτ, ενώ το 

µεγαλύτερο ποσοστό συγκέντρωσε η «συζήτηση µε φίλους» (ποσοστό 31,15%).  

Χαµηλότερα στην προτίµηση των συµµετεχόντων στην έρευνα βρίσκονται τα ταξίδια µε 

ποσοστό 2,19%, οι ευρεσιτεχνίες 0,55%. Τέλος, 4,92% των φοιτητών ανέφερε ότι βοηθά 

κάποιο γονέα ή φίλο µε το επάγγελµα του. 

 

Εικόνα 8 : Επικρατέστερες ασχολίες 

 

 

14,75%

31,15%

1,64%

19,67%

25,14%

2,19% 0,55%

4,92%

Αθλητισμός Συζήτηση με φίλους

Διάβασμα βιβλίων(σχετικά με τη σχολή) Διασκέδαση

Ιντερνετ Ταξίδια

Ευρεσιτεχνία Βοήθεια φίλου/γονέα με τη δουλειά του
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Πίνακας 11 : ΣΕΙΡΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (ΠΡΩΤΗ 

ΕΠΙΛΟΓΗ) 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Αθλητισµός 17 17,0 17,0 

Συζήτηση µε 

φίλους 

41 41,0 58,0 

∆ιάβασµα 

βιβλίων (άσχετα 

µε τις σπουδές) 

1 1,0 59,0 

∆ιασκέδαση 14 14,0 73,0 

Ιντερνετ 16 16,0 89,0 

Ταξίδια 4 4,0 93,0 

Κάποια  

ευρεσιτεχνία 

1 1,0 94,0 

Βοηθάω γονείς ή 

φίλους µε τη 

δουλειά τους 

6 6,0 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100,0  

 

Στον παραπάνω πίνακα αποτυπώνoνται τα ποσοστά της δραστηριότητας που κατέκτησε 

την πρώτη θέση στην ιεράρχηση των δραστηριοτήτων από τους συµµετέχοντες. Στην 

ερώτηση αυτή οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να βάλουν σε σειρά τις παραπάνω 

δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου µε κριτήριο τον βαθµό ενασχόλησης µε καθεµία 

από αυτές. Ο πίνακας µας δείχνει ποια δραστηριότητα βρίσκεται στην κορυφή της 

προτίµησης. Πρώτη σε προτίµηση είναι η δραστηριότητα της συζήτησης µε φίλους για το 

µεγαλύτερο µέρος των ερωτηθέντων (41 άτοµα), ενώ ο αθλητισµός αποτελεί τηνπρώτη 

επιλογή για το ένα πέµπτο περίπου των ερωτηθέντων (ποσοστό 17%). Το διάβασµα 

βιβλίων γενικού περιεχοµένου δεν δείχνει να τυγχάνει της ίδιας προτίµησης µε µόλις 1% 

να το επιλέγει, η διασκέδαση αποσπά 14%, το ιντερνέτ 16%, οι ευρεσιτεχνίες 1% και 

τέλος η βοήθεια που παρέχεται σε κάποιο γονέα ή φίλο µε το επάγγελµα του 6%. 
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Πίνακας 12 : ΜΕΓΙΣΤΟΣ  ΧΡΟΝΟΣ  ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

1 ώρα την ηµέρα 

ή 20 ώρες το 

µήνα  

29 29,0 29,0 

2 ώρες την ηµέρα 

ή 50 ώρες το 

µήνα  

24 24,0 53,0 

3 ώρες την ηµέρα 

ή 80 ώρες το 

µήνα  

19 19,0 72,0 

4+ ώρες την 

ηµέρα ή 100+ 

ώρες το µήνα  

28 28,0 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100,0  

 

 

Στην ερώτηση ποιος είναι ο µέγιστος χρόνος που αφιέρωσαν  σε µια ενασχόληση κατά 

τον ελεύθερό τους χρόνο τον τελευταίο µήνα, ένας στους τέσσερεις φοιτητές του ΤΕΙ 

απάντησε µία ώρα την µέρα ή είκοσι ώρες το µήνα (ποσοστό 25,14%), ένας στους 

τέσσερεις επίσης απάντησε δύο ώρες την µέρα ή πενήντα το µήνα (ποσοστό 24%), το 

19% απάντησε ότι αφιέρωσε τρείς ώρες τη µέρα ή ογδόντα το µήνα και το 28% δήλωσε 

ότι διαθέτει πάνω από τέσσερεις ώρες τη µέρα ή πάνω από εκατό ώρες το µήνα. 
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Εικόνα 9 : µέγιστος χρόνος / ενασχόληση κατά τον ελεύθερο χρόνο 

 

 

 

Πίνακας 13 : Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΠΟΙΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Συµφωνώ 45 45,0 45,0 

Ούτε συµφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

47 47,0 92,0 

∆ιαφωνώ 8 8,0 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100  

 

Σχετικά µε το αν είναι καθοριστικός παράγοντας η συµµετοχή ενός οικείου προσώπου 

για την ανάληψη µιας δραστηριότητας το 45% απάντησε ότι συµφωνεί, το 47% ότι ούτε 

συµφωνεί, ούτε διαφωνεί και το 8 % απάντησε ότι διαφωνεί. 

 

 

 

29,00%

24,00%
19,00%

28,00%

1 ώρα/μέρα ή 20 ώρες/μήνα 2 ώρες/μέρα ή 50 ώρες/μήνα

3 ώρες/μέρα ή 80 ώρες/μήνα 4+ ώρες/μέρα ή 100+ ώρες/μήνα
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Πίνακας 14 : ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Άµεση 

ευχαρίστηση 

72 72,0 72,0 

Μακροπρόθεσµο 

στόχο 

28 28,0 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100,0  

 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των συµµετεχόντων στην έρευνα απάντησε ότι οι 

δραστηριότητες που επιλέγει κατά τον ελεύθερο χρόνο αποβλέπουν σε άµεση 

ευχαρίστηση (ποσοστό 72%), ενώ µόνο το 28% δήλωσε ότι προσπαθεί να εκπληρώσει 

κάποιο µακροπρόθεσµο στόχο µέσω αυτών. 

 

Πίνακας 15 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

∆ουλειά 9 9,0 9,0 

Χαρτζιλίκι 

γονέων 

41 41,0 50,0 

Και τα δύο 50 50,0 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100,0  

 

Όσον αφορά τους πόρους διαβίωσης το 9% απαντά ότι προέρχονται αποκλειστικά από 

κάποια δουλειά, το 41% δηλώνει ότι λαµβάνει χαρτζιλίκι από τους γονείς, ενώ το 

υπόλοιπο 50% δηλώνει ότι δουλεύει ενώ παράλληλα λαµβάνει κάποια οικονοµική 

βοήθεια από τους γονείς. 
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Πίνακας 16 : Η ΑΝΑΛΗΨΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Όχι 53 53,0 53,0 

Ναι 47 47,0 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100,0  

Αναφορικά µε το αν η οικονοµική ευχέρεια είναι καταλυτικός παράγοντας για την 

ανάληψη κάποιας δραστηριότητας κατά τον ελεύθερο χρόνο, το 53% απαντά αρνητικά, 

ενώ το 47% θετικά. 

Εικόνα 10 : Οικονοµικοί πόροι 

 

 

 

9,00%

41,00%

50,00%

Δουλειά Χαρτζιλίκι γονέων και τα δύο



 
42 

 

 

 

 

Εικόνα 11: Οικονοµική ευχέρεια και ανάληψη δραστηριοτήτων 

 

 

 

Πίνακας 17 : ΟΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Συµφωνώ 66 66,0 66,0 

Ούτε συµφωνώ 

ούτε διαφωνώ 

22 22,0 88,0 

∆ιαφωνώ 12 12,0 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100,0  

 

 

53,00%

47,00%

Οχι Ναι
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Στην ερώτηση του αν η έλλειψη απαραίτητων υποδοµών λειτούργησε σαν τροχοπέδη 

στην ενασχόληση µε κάποιες δραστηριότητες ένα µεγάλο ποσοστό της τάξης του 66% 

απάντησε ότι συµφωνεί  µε αυτή την πρόταση, το 22% ότι ούτε συµφωνεί, ούτε διαφωνεί 

και µόλις ένα 12% ότι διαφωνεί. 

 

 

Πίνακας 18 : Ο ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Με βοηθούν 41 41,0 41,0 

Ούτε µε βοηθούν 

ούτε µε 

δυσκολεύουν 

50 50,0 91,0 

Με δυσκολεύουν 9 9,0 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100,0  

 

Ερωτώµενοι οι φοιτητές κατά πόσο οι ενασχολήσεις του ελεύθερου χρόνου τους 

βοηθούν ψυχολογικά στις φοιτητικές τους υποχρεώσεις  ή αντίθετα τους αποµακρύνουν 

και δυσκολεύουν την οµαλή διεξαγωγή τους, το 41% απάντησε ότι τους βοηθούν, το 

51% ότι δεν τους επηρεάζουν ούτε αρνητικά, ούτε θετικά και το 9% ότι τους 

δυσκολεύουν. 
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Πίνακας 19 : ∆ΙΑΘΕΣΗ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Αθλητισµός 29 29,0 29,0 

Συζήτηση µε 

φίλους 

14 14,0 43,0 

∆ιάβασµα 

βιβλίων (σχετικά 

µε τη σχολή) 

5 5,0 48,0 

∆ιασκέδαση 11 11,0 59,0 

Ιντερνέτ 2 2,0 61,0 

Ταξίδια 25 25,0 86,0 

Κάποια 

ευρεσιτεχνία 

6 6,0 92,0 

Βοηθάω κάποιο 

γονέα ή φίλο µε 

τη δουλειά του 

8 8,0 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100,0  

 

 

Τέλος, ένας στους τέσσερεις συµµετέχοντες στην έρευνα δηλώνει ότι αν διέθετε 10 ώρες 

επιπλέον ελεύθερου χρόνου την εβδοµάδα θα τον αφιέρωνε στα ταξίδια (ποσοστό 25%), 

το 29% απαντά ότι θα ασχολούνταν µε τον αθλητισµό, το 14% θα τον διέθετε για 

συζήτηση µε φίλους, το 5% στο διάβασµα βιβλίων σχετικών µε τη σχολή, το 11% θα 

αφιέρωνε περισσότερο χρόνο στη διασκέδαση, το 2% µόλις θα ασχολούνταν µε το 

ιντερνέτ, το 6% µε κάποιου είδους ευρεσιτεχνία και το 8% θα βοηθούσε έναν φίλο ή 

γονέα µε το επάγγελµα του. 
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Εικόνα 12 : Επιλογή δραστηριοτήτων σε περίπτωση διάθεσης επιπλέον ελεύθερου 

χρόνου 

 

 

 

 

 

 

 

29,00%

14,00%

5,00%11,00%

2,00%

25,00%

6,00%

8,00%

Αθλητισμός Συζήτηση με φίλους

Διάβασμα βιβλίων(σχετικά με τη σχολή) Διασκέδαση

Ιντερνετ Ταξίδια

Ευρεσιτεχνία Βοήθεια φίλου/γονέα με τη δουλειά του
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4.  Συµπεράσµατα- Παρατηρήσεις 

 

Από τη στατιστική ανάλυση, όπως αυτή παρουσιάστηκε παραπάνω, προκύπτει 

ότι τα δύο φύλα (άνδρες - γυναίκες) αντιπροσωπεύονται κατά τον ίδιο περίπου βαθµό 

στην έρευνα. Το 92% των συµµετεχόντων ήταν ηλικίας µεταξύ 18 και 24 ετών, ενώ 

οι ερωτηθέντες άνω των 24 ετών αποτελούν ένα µικρό ποσοστό του δείγµατος 

(ποσοστό 8%). Επιπλέον, αξίζει να τονίσουµε ότι οι περισσότεροι συµµετέχοντες 

ήταν φοιτητές του τµήµατος ΕΠ∆Ο (Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και 

Οικονοµία). 

Αναφορικά µε την ποσότητα ελεύθερου χρόνου που διαθέτουν οι φοιτητές του 

ΤΕΙ σε καθηµερινή βάση και όπως αυτό αποτυπώνεται στην παρούσα έρευνα, 

παρατηρούµε ότι ο ελεύθερος χρόνος καταλαµβάνει µεγάλο µέρος της ηµέρας. Είναι 

αξιοσηµείωτο ότι το 52% των ερωτηθέντων απάντησε ότι διαθέτει οκτώ (8) και πλέον 

ώρες ελεύθερου χρόνου σε καθηµερινή βάση, ενώ εξίσου αρκετοί είναι και αυτοί που 

διαθέτουν έξι (6) ώρες (ποσοστό 31%). 

Η ύπαρξη αρκετού ελεύθερου χρόνου εξηγεί ενδεχοµένως και τον µεγάλο 

αριθµό των ερωτηθέντων οι οποίοι δήλωσαν ότι επιδίδονται σε ενασχολήσεις πέραν 

των φοιτητικών τους υποχρεώσεων (ποσοστό 73%). Επιπρόσθετα, στο ερώτηµα για 

το πόσο χρόνο διέθεσαν για µία ενασχόληση κατά τον ελεύθερό τους χρόνο τον 

τελευταίο µήνα τρείς στους δέκα περίπου (ποσοστό 28%) δήλωσαν ότι διέθεσαν 

πάνω από 4 ώρες τη µέρα ή 100 το µήνα. Η παραπάνω απάντηση µας οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι οι φοιτητές επιλέγουν να διαθέσουν ένα µέρος αυτού του 

αντικειµενικά µεγάλου ποσού ηµερήσιου ελεύθερου χρόνου σε κάποιο συγκεκριµένο 

χόµπι ή ενασχόληση που τους αντιπροσωπεύει. Οι επικρατέστερες ασχολίες των 

φοιτητών κατά τον ελεύθερό τους χρόνο, όπως αυτές προκύπτουν από την στατιστική 

ανάλυση,  είναι η συζήτηση µε φίλους (ποσοστό ενασχόλησης 31,15%), το ιντερνέτ  

(25,14%), η διασκέδαση (19,67%)  και ο αθλητισµός  (14,75%). 

Αναφορικά µε την οικονοµική ευχέρεια, παρατηρούµε ότι µεγάλο µέρος των 

φοιτητών που έλαβαν µέρος στην έρευνα (59%) δεν βασίζεται µόνο στο χαρτζιλίκι 

που λαµβάνει από τους γονείς. Αυτό σηµαίνει ότι οι φοιτητές είναι υποχρεωµένοι να 

αναζητήσουν µε άλλους τρόπους τους απαραίτητους πόρους για να συντηρηθούν, 
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όπως για παράδειγµα να αναζητήσουν κάποια εργασία. Εντούτοις, αξίζει να 

σηµειωθεί ότι οι µισοί περίπου ερωτηθέντες  (53%) ανέφεραν ότι δεν θα 

αναλάµβαναν κάποια άλλη δραστηριότητα κατά τον ελεύθερο τους χρόνο ακόµα και 

αν είχαν την οικονοµική ευχέρεια για να το πράξουν. 

Ακόµα, από την στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων προκύπτει ότι 

σηµαντικός παράγοντας για την µη ανάληψη δραστηριοτήτων αποδεικνύεται ο 

παράγοντας της έλλειψης υποδοµών στο Μεσολόγγι, καθώς µεγάλο µέρος δήλωσε ότι 

οι υποδοµές σχετικές µε τον ελεύθερο χρόνο δεν είναι επαρκείς  (66%), ενώ µόλις το 

12%  απάντησε ότι είναι ικανοποιηµένο µε τις υπάρχουσες υποδοµές. Η απάντηση σε 

αυτή την ερώτηση αποδεικνύεται ακόµη πιο σηµαντική εάν λάβουµε υπόψη µας τις 

απαντήσεις που δόθηκαν στην ανοιχτή ερώτηση (ερώτηση 20). Η συντριπτική 

πλειοψηφία απάντησε ότι ο κύριος λόγος που αισθάνεται κατά καιρούς πλήξη και 

ανία είναι η έλλειψη υποδοµών και ερεθισµάτων που προσφέρει η πόλη του 

Μεσολογγίου σε συνάρτηση µε την µεγάλη ποσότητα διαθέσιµου ελεύθερου χρόνου. 

Τέλος,  όσον αφορά τη σχέση της διάθεσης του ελεύθερου χρόνου µε τις 

φοιτητικές υποχρεώσεις παρατηρείται ότι ένα µεγάλο ποσοστό (91%) επιδίδεται σε 

ενασχολήσεις που έχουν ρόλο υποστηρικτικό ως προς τις φοιτητικές του υποχρεώσεις 

ή σε ενασχολήσεις που δεν επηρεάζουν αρνητικά τις εν λόγω υποχρεώσεις. 

Επιπρόσθετα, αρκετοί δηλώνουν (72%) ότι οι δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου 

έχουν ως σκοπό την άµεση ευχαρίστηση παρά ένα µακροπρόθεσµο στόχο, απάντηση 

που ενδεχόµενος συνδυάζεται και µε τις διαπιστώσεις που προηγούνται, ότι δηλαδή ο 

ελεύθερος χρόνος και οι δραστηριότητες που επιλέγονται κατά τη διάρκεια αυτού, 

επιλέγονται ως υποστηρικτικές και ως µη υπονοµευτικές απέναντι στις υποχρεώσεις 

της σχολής.  
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5.  Παράρτηµα 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Σας παρακαλώ να συµπληρώσετε το παρόν ερωτηµατολόγιο συµβάλλοντας έτσι στην 

εκπόνηση της πτυχιακής µου εργασίας  

 

1) Φύλο 

Άνδρας 

Γυναίκα 

 

2) Ηλικία 

18-20 

20-22 

22-24 

24+ 

 

3) Κατάσταση οικογενείας 

Γονείς µαζί 

Γονείς διαζευγµένοι 

∆εν απαντώ 

 

4) Έχετε αδέλφια? 

Ναι 

Όχι 
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5) Αν ναι, ποιος είναι ο αριθµός τους? 

1 

2 

3 

4+ 

 

6) Ποιο είναι το µορφωτικό επίπεδο των γονέων σου? (Αν διαφέρει σηµείωσε και των 

δύο) 

Απόφοιτοι Γυµνασίου 

Απόφοιτοι Λυκείου 

Απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

Άλλο 

 

7) Σε ποιο τµήµα του ΤΕΙ φοιτάτε? 

……………………………………………………………… 

 

8) Πόσος ελεύθερος χρόνος είναι διαθέσιµος για εσάς καθηµερινά? 

2 ώρες 

4 ώρες 

6 ώρες 

8 ώρες + 

 

9) Επιδίδεστε σε ενασχολήσεις πέραν των φοιτητικών σας υποχρεώσεων? 

Ναι 

Όχι 
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10) Σηµειώστε σε ποια από τις παρακάτω πιθανές ασχολίες επιδίδεστε περισσότερο 

(µέχρι 2 τα πιο επικρατέστερα). 

Αθλητισµός 

Συζήτηση µε φίλους 

∆ιάβασµα βιβλίων (σχετικών µε το αντικείµενο της σχολής) 

∆ιασκέδαση 

Internet 

Ταξίδια 

Κάποιου είδους ευρεσιτεχνία 

Βοηθάω κάποιο γονέα ή φίλο µε το επάγγελµά του 

 

11) Βάλτε σε σειρά προτεραιότητας ως προς τον βαθµό ενασχόλησης µε αυτά τα 

στοιχεία του παρακάτω πίνακα. 

Αθλητισµός 

Συζήτηση µε φίλους 

∆ιάβασµα βιβλίων (ανεξάρτητων από το αντικείµενο της σχολής) 

∆ιασκέδαση 

Internet 

Ταξίδια 

Κάποιου είδους ευρεσιτεχνία 

Βοηθάω κάποιο γονέα ή φίλο µε το επάγγελµά του 

 

12) Ποιο είναι το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα που διαθέσατε για µια ενασχόληση τον 

τελευταίο µήνα? 

1 ώρα την ηµέρα ή 20 ώρες το µήνα 

2 ώρες την ηµέρα ή 50 ώρες το µήνα 

3 ώρες την ηµέρα ή 80 ώρες το µήνα 

4+ ώρες την ηµέρα ή 100+ ώρες το µήνα 
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13) Για την ανάληψη µιας δραστηριότητας είναι καθοριστικό στοιχείο η συµµετοχή 

ενός οικείου προσώπου? 

Συµφωνώ 

Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 

∆ιαφωνώ 

 

14) Οι δραστηριότητες που επιλέγεις αποβλέπουν σε…… 

Άµεση ευχαρίστηση 

Μακροπρόθεσµο στόχο 

 

15) Από πού απορρέουν οι οικονοµικές σας απολαβές?  

∆ουλειά  

Χαρτζιλίκι γονέων 

Και τα δύο 

 

16) Υπάρχουν δραστηριότητες στις οποίες θα λάµβανες µέρος αν είχες µεγαλύτερη 

οικονοµική ευχέρεια? Αν ναι σε ποιες?  

Όχι 

Ναι 

 

 

17) Η έλλειψη απαραίτητων υποδοµών στο Μεσολόγγι σε απώθησε/ στάθηκε ως 

εµπόδιο για την ενασχόληση σε κάποιες δραστηριότητες? 

Συµφωνώ 

Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 

∆ιαφωνώ 
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18) Οι ενασχολήσεις στον ελεύθερό σου χρόνο σε βοηθούν ψυχολογικά στις φοιτητικές 

σου υποχρεώσεις ή αντιθέτως σε αποµακρύνουν και δυσκολεύουν την οµαλή 

διεξαγωγή αυτών?  

Με βοηθούν 

Ούτε µε βοηθούν ούτε µε δυσκολεύουν 

Με δυσκολεύουν 

  

19) Αν σου δίνονταν υποθετικά 10 ώρες παραπάνω την εβδοµάδα σε ποια 

δραστηριότητα θα έδινες προτεραιότητα? 

Αθλητισµός 

Συζήτηση µε φίλους 

∆ιάβασµα βιβλίων (σχετικών µε το αντικείµενο της σχολής) 

∆ιασκέδαση 

Internet 

Ταξίδια 

Κάποιου είδους ευρεσιτεχνία 

Βοηθάω κάποιο γονέα ή φίλο µε το επάγγελµά του 

 

20) Συµβαίνει καµιά φορά να έχεις µεν ελεύθερο χρόνο αλλά να µην ξέρεις τι να κάνεις, 

να αισθάνεσαι ανία, πλήξη και καµία όρεξη για τίποτα? Που το αποδίδεις? Τι 

κάνεις για να το αποφύγεις? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

21) Σχόλια/ Παρατηρήσεις  

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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