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Εισαγωγή  

 

Ως είθισται κατά την µεθοδολογία η εισαγωγή σε κάθε επιστηµονική έρευνα είναι το 

τελευταίο κοµµάτι που γράφεται. Η συγγραφική οµάδα πίστευε ότι αυτό θα ήταν το 

ευκολότερο κοµµάτι. Παρόλα αυτά η δυσκολία να καταγράψουµε σε µερικές σελίδες 

όλες τις σκέψεις που πέρασαν από το µυαλό έναν ολόκληρο χρόνο που δουλεύουµε 

πάνω σε αυτήν, να  αποτυπώσουµε τα συναισθήµατα που ανέκυπταν πριν και κατά τη 

συγγραφή, αλλά και να παρουσιάσουµε µια συνολική επισκόπηση των 

αποτελεσµάτων που εξήχθησαν είναι τεράστια.   

Όπως αναφέρουµε και στο κοµµάτι της µεθοδολογίας θέλαµε να πραγµατοποιήσουµε 

µια πτυχιακή εργασία σχετικά µε «τα του οίκου µας». Αν υπάρχει µια διαφοροποίηση 

σε αυτή την εργασία αυτή σχετίζεται µε το δεύτερο επίπεδο λόγων που µας ώθησε στο 

να πραγµατοποιήσουµε την έρευνα µας και εκεί ο κύριος λόγος που τέθηκε σε µορφή 

ερωτήµατος ήταν το ποίοι τελικά είναι οι φοιτητές του τµήµατος στην εκτός τµήµατος 

ζωή τους. Η περιέργεια αυτή ήταν που µας οδήγησε στην επιλογή του συγκεκριµένου 

θέµατος. 

Θεωρούµε ότι η Κοινωνική Εργασία είναι ένα επιστηµονικό πεδίο το οποίο 

υπερβαίνει το καθαρά γνωστικό κοµµάτι. Οι φοιτητές σαφέστατα οφείλουν να 

τοποθετούν στα ψηλότερα κοµµάτια της ιεραρχικής κλίµακας την απόκτηση γνώσεων 

ωστόσο αυτό δεν είναι αρκετό. Η σχέση που οι φοιτητές αλλά και οι επαγγελµατίες 

έχουν µε την ζώσα κοινωνική πραγµατικότητα αποτελεί έναν εξίσου καθοριστικό 

παράγοντα. Γι αυτόν το λόγο θελήσαµε να δούµε τους συµφοιτητές µας στην εκτός 

τµήµατος ζωή τους.  

Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στο ∆εύτερο µέρος θα µπορούσαν να 

χαρακτηρισθούν ως ενθαρρυντικά ως προς την σχέση που αναπτύσσουν οι φοιτητές 

µε την σχολή, είναι αναµφίβολο ότι οι φοιτητές ασχολούνται µε το αντικείµενο 

σπουδών αλλά αποθαρρυντικά ως προς την κεφαλαιοποίηση του αντικειµένου όσον 

αφορά καίριους τοµείς όπως αυτών της ενηµέρωσης ή της κοινωνικής συµµετοχής.  

Η παρούσα εργασία περιορίζεται στο κοµµάτι της διαπίστωσης. Θεωρούµε ότι 

επόµενο βήµα, από κάποιους άλλους φοιτητές που ενδεχοµένως θα διαβάσουν κάποτε 

την έρευνα µας, ή από το ίδιο τµήµα, θα µπορούσε να είναι µια µελέτη για το πώς η 

κατάσταση που περιγράφουµε µπορεί να αλλάξει.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΣΤΟ ΡΟΛΟΙ 

ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 

ΧΡΟΝΟΥΣ 

 

1.1 Η έννοια του ελεύθερου χρόνου 

 

Είναι δύσκολο να καταλήξουµε σε έναν σαφή ορισµό της έννοιας του ελεύθερου 

χρόνου. ∆εν είναι η ελλιπής, τουλάχιστον στα ελληνικά, βιβλιογραφία, το γεγονός ότι 

ο ελεύθερος χρόνος δεν τυγχάνει της µεγαλύτερης απήχησης µέσα στους 

κοινωνιολογικούς κύκλους ή ότι ο ορισµός του ποικίλει ανά σχολή σκέψης. Αν κάτι 

µας δυσκόλεψε είναι ότι για τον όρο αυτόν, όπως αυτός και της νεότητας άλλωστε, 

δεν υπήρξαν ποτέ διαχρονικές, διιστορικές και διαπολιτισµικές σταθερές αλλά εν 

αντιθέσει καθορίστηκε από το ιστορικό κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο. 

Θεωρούµε ότι αρχικά οφείλουµε να κάνουµε µια αναδροµή για να αντιληφθούµε 

καλύτερα την έννοια του ελεύθερου χρόνου µέσα στα χρόνια ώστε να καταλήξουµε 

σε µια όσο το δυνατόν περισσότερο πολυπρισµατική παρουσίαση του φαινοµένου. 

Αν και είναι σίγουρο ότι όταν µιλάµε για ελεύθερο χρόνο, τουλάχιστον µε την έννοια 

που µπορεί να τον αντιλαµβανόµαστε σήµερα, πραγµατευόµαστε το προϊόν ενός 

πολιτισµού που γεννιέται µε την βιοµηχανική επανάσταση και αποκτά τα κύρια 

χαρακτηριστικά του στην µεταπολεµική περίοδο της αφθονίας (1946-1975)1, ωστόσο 

αξίζει να ρίξουµε µια πρώτη µατιά σε περίοδο που χονδρικά µπορούµε να ορίζουµε 

από τα αρχαία χρόνια ως και το σηµείο καµπής, την βιοµηχανική επανάσταση, που 

αναφέραµε παραπάνω.  

Είναι σίγουρο ότι από την ελεύθερη διάθεση του χρόνου στην Αρχαία Ελλάδα και 

Ρώµη, που µπορούµε να ονοµάσουµε σχόλη µέχρι τα γεγονότα του Σικάγου στις 

ΗΠΑ όπου ο Όγκλεσµπι µπροστά σε ένα µεγάλο πλήθος στο Σικάγο διακήρυττε πως οι 

εργοδότες δεν θα έπρεπε να απαιτούν από τους εργαζόµενους περισσότερες από οχτώ 

ώρες εργασίας και πως ακόµα και οι οκτώ ελεύθερες ώρες της ηµέρας  δεν αρκούσαν 

για µελέτη και αναψυχή
2, αλλά και τις πρόσφατες προσεγγίσεις περί κοινωνικών 

χρόνων, ο τρόπος που ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται όχι µόνο το κοµµάτι του 

                                                 
1 Πάρκερ Σ., στο Κορωναίου Α., Κοινωνιολογία του Ελεύθερου χρόνου, Αθήνα, 1996. σελ. 15 
2 Γκριν Τζ., Θάνατος στο Χέιµαρκετ, Η έκρηξη του εργατικού κινήµατος στο Σικάγο, που κλόνισε τη «χρυσή εποχή» της Αµερικής, 
Αθήνα, 2008. σελ.35  
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ελεύθερου χρόνου αλλά και τον χρόνο γενικότερα, έχει τροποποιηθεί και συνεχίζει να 

τροποποιείται σε µια δυναµική διαδικασία συνδεδεµένη µε τις γενικότερες 

κοινωνικές µεταβολές.  Οφείλουµε να κάνουµε κάποιες διευκρινίσεις για το πώς ο 

ελεύθερος χρόνος απαντάται στη διεθνή βιβλιογραφία. Στη Γαλλία χρησιµοποιείται ο 

όρος loisir ενώ στην αγγλοσαξονική βιβλιογραφία απαντάµε το συγγενές leisure 

(time). Ο Κρασανάκης δίνει µια επαρκή εξήγηση για την προέλευση του όρου. Η λέξη 

loisir παράγεται από το λατινικό licere, που σηµαίνει επιτρέπεται. Εποµένως η λέξη 

loisir περιλαµβάνει µια ιδέα άδειας, που προϋποθέτει, χωρίς να φαίνεται µια εξουσία. 

Loisir εποµένως σηµαίνει έλλειψη κανόνων, υποχρεώσεων, πιέσεων, ελέγχου. Στα 

ελληνικά, λέξη µε την οποία θα µπορούσαµε να αποδώσουµε απόλυτα τη λέξη loisir δεν 

υπάρχει. 3 

 

1.2 Η σχόλη ως δυνατότητα των πολιτών στην Αρχαία Ελλάδα  

 

Η ιδέα ότι η σχόλη είναι κάτι παραπάνω από απλός ελεύθερος χρόνος ανάγεται στους 

κλασικούς φιλοσόφους της Αρχαίας Ελλάδας,4 ισχυρίζεται ο Στάνλεϋ Πάρκερ 

τεκµηριώνοντας την θέση του αναφέροντας ότι η έννοια της σχόλης, που 

αντιπαραβάλλεται τόσο στην έννοια της εργασίας,  κλασσικό δίπολο που συντηρείται 

ως τις µέρες µας, όσο και στην έννοια της δράσης, συνδέεται κατά κύριο λόγο µε την 

καλλιέργεια του εαυτού, µια κατάσταση που αποτελεί αυτοσκοπό και δεν µπορεί να 

αποτελεί αναγκαίο αντίβαρο της εργασίας. Η καλλιέργεια του νου, ο στοχασµός και 

κατ επέκταση ίσως η τριβή µε τα του ∆ήµου ήταν προνόµιο των ελευθέρων πολιτών. 

Αν αναλογιστούµε τους διαχωρισµούς στην Αρχαία Ελλάδα, θα δούµε ότι στις 

απόψεις του Αριστοτέλη µάλλον αποτυπώνεται η κοινωνική πραγµατικότητα παρά 

διατυπώνονται κάποιες φιλοσοφικές θέσεις. Η σχόλη αποτελεί προνόµιο της ελίτ, η 

εργασία υποχρέωση των δούλων και των γυναικών. Η παρατήρηση αυτή και η 

σηµείωση ότι τηρουµένων των αναλογιών τηρείται και σήµερα (1899) υπέπεσε και 

στην αντίληψη του κοινωνιολόγου Θορνστάιν Βέµπλεν (βλ. 1.5 και 1.6). Από τον 

καιρό των αρχαίων φιλοσόφων ως τα σήµερα, ένας βαθµός σχόλης και απαλλαγής από 

την επαφή µε τέτοιες παραγωγικές διαδικασίες, όπως αυτές που εξυπηρετούν τους 

άµεσους καθηµερινούς σκοπούς της ανθρώπινης ζωής, έχει πάντα αναγνωρισθεί από 

τους σκεπτόµενους ανθρώπους σαν προϋπόθεση για µια επάξια ή όµορφη, ή ακόµη και 

                                                 
3 Κρασανάκης, Γ.Ε., Κοινωνιοπαιδαγωγική του Ελεύθερου χρόνου, Αθήνα, 1984, σελ. 31 
4 Κορωναίου Α., Κοινωνιολογία του Ελεύθερου χρόνου, Αθήνα, 1996. σελ. 237 
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άψογη ζωή.5 Έτσι η σχολή της ελληνικής αρχαιότητας και συγκεκριµένα της αθηναϊκής 

δηµοκρατίας προϋποθέτει τη µη εργασία ως αντικειµενική κατάσταση, µε απώτερο 

στόχο την πνευµατική καλλιέργεια, τη γνώση του εαυτού, της φύσης και του κόσµου. Με 

αυτήν την έννοια, ο ελεύθερος χρόνος παρά η δυνατότητα, το µέσο για τη συγκρότηση 

του ελεύθερου ατόµου. Μια δυνατότητα που αφορά όµως αυστηρά τη µειονότητα του 

πληθυσµού, καθώς ούτε η εργασία ούτε ο ελεύθερος χρόνος αποτελούν γενικευµένα 

φαινόµενα.6  

 

1.3 Αποδέσµευση χρόνου και τεχνολογία, µια «παράδοξη» σχέση µιας 

χιλιετίας   

 

Αναφορές στον Αριστοτέλη γίνονται και στο πρωτοπόρο έργο του Πωλ Λαφάργκ «Το 

δικαίωµα στην τεµπελιά» αρκετούς αιώνες αργότερα. «Η προκατάληψη της δουλειάς 

κυριαρχούσε στο πνεύµα του Αριστοτέλη»7. Σε αυτό το σηµείο οφείλουµε να 

ανοίξουµε µια παρένθεση και να αποσαφηνίσουµε ότι το κλασικό έργο του Λαφάργκ 

που δικαίως ίσως αποτελεί ένα µανιφέστο για την προάσπιση του ελεύθερου χρόνου, 

και ιδιαίτερα η χρήση του όρου «τεµπελιά» προκάλεσε ανατριχίλα όχι µόνο στους 

εργοδότες αλλά και στους χριστιανούς ηθικολόγους, στους φιλοσόφους και στους 

διανοούµενους της εποχής. Η αστική τάξη δεν διστάζει να χαρακτηρίσει άλλωστε 

«επικίνδυνη τάξη» την εργατική αφού οτιδήποτε σχετίζεται µε την άρνηση της εργασίας 

πλήττει το σύστηµα αξιών της αστικής ιδεολογίας
8. Παρά το πολεµικό του ύφος όµως ο 

Λαφάργκ δε αποκηρύσσει την εργασία, επικαλείται τον Αντίπατρο, έναν έλληνα 

ποιητή της εποχής του Κικέρωνα που υµνεί την ανακάλυψη του νερόµυλου που 

πίστευε ότι θα χειραφετούσε τις σκλάβες. Απαλλάξτε, λέει ο Αντίπατρος, το χέρι που 

δίνει κίνηση στο µύλο, µυλωνούδες, και κοιµηθείτε ειρηνικά! Αφήστε τον πετεινό να 

σας ειδοποιήσει ότι ξηµέρωσε! Η ∆ηώ
9 επέβαλε στις νύµφες ν’ αναλάβουν τα 

καθήκοντα των σκλάβων, και να τες που πηδάνε εύθυµα πάνω στον τροχό, και να που 

ο άξονας αρχίζει να περιστρέφεται µαζί µε τις ακτίνες του, κάνοντας να γυρίζει η βαριά 

κυλιόµενη πέτρα. Ας ζήσουµε όπως ζούσαν οι πρόγονοι µας κι ας απολαύσουµε τα 

                                                 
5 Βέλµπεν, Θ., στο Κορωναίου Α., Κοινωνιολογία του Ελεύθερου χρόνου, Αθήνα, 1996. σελ. 131 
6 Κορωναίου Α., Κοινωνιολογία του Ελεύθερου χρόνου, Αθήνα, 1996. σελ. 45 
7 Κορωναίου Α., Κοινωνιολογία του Ελεύθερου χρόνου, Αθήνα, 1996. σελ. 25 
8 Κορωναίου Α., Κοινωνιολογία του Ελεύθερου χρόνου, Αθήνα, 1996. σελ. 25 
9 ∆ηώ ή ∆ήµητρα. Αρχαία θεά της γεωργίας 
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δώρα που η θεά προσφέρει, ράθυµοι και άεργοι.10 Το αίτηµα του ποιητή είναι 

προφανές. Η µηχανή απελευθερώνει χρόνο, ο άνθρωπος θα ωφεληθεί από αυτήν ώστε 

να αποδεσµεύσει χρόνο και να τον διαθέσει ανέµελα επιστρέφοντας σε παλιότερους 

ρυθµούς ζωής περισσότερο εναρµονισµένους µε την φύση (Αφήστε τον πετεινό να 

σας ειδοποιήσει ότι ξηµέρωσε!). Ο Λαφάργκ θα προσθέσει παρακάτω. «Αλίµονο! Ο 

ελεύθερος χρόνος που ο ειδωλολάτρης ποιητής ανήγγειλε δεν ήρθε, το τυφλό 

διεστραµµένο και ανθρωποκτόνο πάθος της δουλειάς µεταβάλλει τη µηχανή από µέσο 

που απελευθερώνει σε εργαλείο που υποδουλώνει τους ανθρώπους: η παραγωγικότητα 

της τους οδηγεί στη φτώχεια». 11 Ο Αντίπατρος, έζησε στα χρόνια του Μάρκου 

Τύλλιου Κικέρωνα ο οποίος πέθανε, αποκεφαλίστηκε για την ακρίβεια, το 43 π.Χ. , ο 

Πωλ Λαφάργκ γεννήθηκε το 1842 και πέθανε το 1911 και ο Thomas Hylland Eriksen 

καθηγητής στο πανεπιστήµιο του Όσλο συγγράφει πονήµατα από το 1991. Ίσως η 

παράθεση αυτών των τριών να ξενίζει τον αναγνώστη υπάρχει όµως ένα αόρατο νήµα 

ανάµεσα τους. Στα χρόνια του Αντίπατρου ανακαλύφθηκε ο νερόµυλος, στα χρόνια 

του Λαφάργκ η αστική τάξη (και ο εκµηχανισµός της παραγωγής) µετρούσε ήδη δυο 

αιώνες ζωής, ενώ ο Eriksen συγγράφει τα βιβλία του σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το 

κοινό σηµείο ίσως µπορούµε να το αναγνώσουµε στα γραπτά του Eriksen. «Οι δύο 

τελευταίες δεκαετίες γνώρισαν την εκπληκτική ανάπτυξη ποικίλων τεχνολογιών 

εξοικονόµησης χρόνου – από τους εξελιγµένους διαχειριστές χρόνου µε τα πολλά 

επίπεδα λειτουργιών ως τα e-mail, το φωνητικό µήνυµα, τα κινητά τηλέφωνα και τους 

επεξεργαστές κειµένου και παρόλα αυτά, εκατοµµύρια από εµάς δεν είχαµε ποτέ 

λιγότερο ελεύθερο χρόνο απ’ ο, τι σήµερα. Μοιάζουµε να έχουµε σκλαβωθεί 

ασυναίσθητα από την ίδια την τεχνολογία που µας υποσχέθηκε την απελευθέρωση.»12 

Υπάρχει όµως µια αξιοσηµείωτη διαφορά ανάµεσα στους τρεις προαναφερθέντες, και 

αυτή δεν είναι άλλη από το πόσο διαφορετικά βίωσε ο πρώτος σε σχέση µε τους 

άλλους δύο τον χρόνο. Στα χρόνια του Κικέρωνα ο χρόνος δεν ήταν αντικειµενικός. 

 

1.4 Ρολόι, η εφεύρεση που άθελα της αντικειµενοποίησε τον χρόνο 

 

Το ρολόι, σύµφωνα µε τον προφανή ορισµό του βικιλεξικού είναι κάθε συσκευή 

µέτρησης του χρόνου των διαστηµάτων που είναι µικρότερα της µέρας σε αντίθεση π.χ. 

                                                 
10 Lafargue, P., Το δικαίωµα  στην Τεµπελιά, Αθήνα, 2004. Σελ. 41 
11 Lafargue, P., Το δικαίωµα στην Τεµπελιά, Αθήνα, 2004. Σελ. 42 
12 Eriksen, TH., Η τυραννία της στιγµής, Γρήγορος και αργός χρόνος στην εποχή της πληροφορίας, Αθήνα, 2005. σελ.17  
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µε τα ηµερολόγια. Απόπειρες µέτρησης του χρόνου από τον άνθρωπο έχουν 

καταγραφεί από την αρχαιότητα. Σκιές κατά την ηµέρα και θέσεις αστερισµών κατά 

τη νύχτα ήταν οι παρατηρήσεις που οδήγησαν στην κατασκευή του ηλιακού 

ρολογιού. Σταδιακά και αφού χρησιµοποιήθηκαν σκοινιά που καιγόταν µε σταθερή 

ταχύτητα ή στάξιµο νερού µε σταθερό ρυθµό σε κενό δοχείο η ανθρωπότητα 

οδηγήθηκε στην ανακάλυψη της κλεψύδρας η οποία χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα στη 

ναυσιπλοΐα. Αν και το ρολόι εξελίχθηκε στον ευρωπαϊκό Μεσαίωνα, πιθανότητα για 

να συγχρονίζει τις ώρες προσευχής στα µοναστήρια ο ρόλος του έµελε να είναι 

διαφορετικός. Το ρολόι κλήθηκε να παίξει τον ρόλο της συσκευής που 

αντικειµενοποίησε τον χρόνο. Ο χρόνος γίνεται «κάτι» που υπάρχει ανεξάρτητα από 

την ανθρώπινη εµπειρία είναι αντικειµενικό και µετρήσιµο. (…) Ο χρόνος του ρολογιού 

µετατρέπει το χρόνο σε αυτόνοµη οντότητα που υφίσταται ανεξάρτητα από τα 

γεγονότα.13 Ο Eriksen θα συνεχίσει λίγο παρακάτω λέγοντας πως το ρολόι θα 

συγχρονίσει όλους όσους έχουν παρασυρθεί εντός του µαγεµένου του κύκλου. Ο 

συντονισµός της σύνθετης παραγωγής στα εργοστάσια και στα γραφεία θα ήταν επίσης 

ασύλληπτος δίχως το ρολόι, όπως εξίσου ασύλληπτα θα ήταν και τόσα άλλα, από τις 

δηµόσιες συγκοινωνίες ως τις κινηµατογραφικές προβολές. Το θερµόµετρο κάνει στη 

θερµοκρασία ό, τι ακριβώς κάνει το ρολόι στον χρόνο. Εκεί όπου βασιλεύει το 

θερµόµετρο, δε νοείται να πει κανείς ότι «κρυώνει», όταν µπορεί να κοιτάξει το 

θερµόµετρο και να µάθει την ακριβή θερµοκρασία. Κι αν οι βαθµοί της ατµόσφαιρας 

είναι περισσότεροι από 20ΟC, τότε δεν φταίει η θερµοκρασία της ατµόσφαιρας, αλλά ο 

ίδιος
14.       

1.5 Η λατρεία της εργασίας, η νέα αντίληψη για τον χρόνο και η καταδίκη 

της απραγίας 

 

Σπάνια ίσως κάποια αξία, πέρα από αυτήν της εργασίας, γνώρισε την αίγλη της 

καθολικής αποδοχής στις σύγχρονες βιοµηχανικές κοινωνίες του δυτικού κόσµου. 

Πράγµατι η εργασία λατρεύτηκε από ετερόκλητες δυνάµεις οι οποίες σίγουρα 

κατέληξαν στον εκθειασµό της από διαφορετικούς δρόµους.  

Σε αυτό το φάσµα, των «πιστών ακολούθων» της εργασίας κατά τον 19ο αιώνα 

συµπεριλήφθηκαν σχεδόν άπαντες. Πουριτανοί αστοί και λαϊκοί, σοσιαλιστές κα 

φιλελεύθεροι, µοιράστηκαν την ίδια θρησκεία της εργασίας, έψαλαν όλοι τον ίδιο ύµνο 

                                                 
13 Eriksen, TH., Η τυραννία της στιγµής, Γρήγορος και αργός χρόνος στην εποχή της πληροφορίας, Αθήνα, 2005. σελ.72 
14 Eriksen, TH., Η τυραννία της στιγµής, Γρήγορος και αργός χρόνος στην εποχή της πληροφορίας, Αθήνα, 2005. σελ.73-74 
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«προς τιµήν της θεάς Προόδου, της πρωτότοκης κόρης της εργασίας» όπως έγραφε και 

ο Πωλ Λαφάργκ. Τα καθεστώτα, είτε ήταν φιλελεύθερα, είτε ολοκληρωτικά ή ηθικής 

τάξης εξύµνησαν σε µεγάλη κλίµακα τις ιερουργίες της παραγωγής.15 Η Κορωναίου 

στηριζόµενη στον Βέµπερ καταλήγει στο ότι η αναγόρευση του χρόνου της 

επαγγελµατικής εργασίας σε ηθικό και εγκόσµιο καθήκον από το προτεσταντικό κίνηµα 

θα ήταν αδύνατη δίχως τη βαθύτατη και εξατοµικευµένη εσωτερίκευση αυστηρών 

κανόνων ρύθµισης του χρόνου.16 Η εργασία αποτελεί πλέον σκοπό, η παραδοχή του 

ότι ο χρόνος, αντικειµενικά ορισµένος από το ρολόι, είναι χρήµα γίνεται καθολική 

και ο χρόνος εργασίας είναι ο ρυθµιστής όλων των άλλων χρήσεων του χρόνου. Όταν 

οι εργάτες δε δουλεύουν (τον ελεύθερο χρόνο τους), τότε αναγκάζονται είτε απλώς να 

ανανεώνουν την ενεργητικότητα τους, είτε να αναπαράγονται (νέο – µελλοντικό 

εργατικό δυναµικό), είτε να προωθούν την καπιταλιστική αγορά, δρώντας ως 

καταναλωτές. Ο χρόνος αυτός πάντως, δεν είναι ελεύθερος για τη δική τους ανάπτυξη, 

αλλά η πηγή της υπεραξίας της εργατικής τους δύναµης. Άλλωστε, οι ίδιοι είναι απλώς 

µηχανές παραγωγής ξένου πλούτου. 17 Κάπως έτσι µας παραπέµπει ο Σ. Γεωργούλας 

στον Καρλ Μαρξ για να προχωρήσει παρακάτω σε µια ακόµη ανάγνωση του Μαρξ 

όπου θα υπερασπιστεί ότι οι φιλοσοφικές έννοιες του φετιχισµού του εµπορεύµατος 

και της πραγµοποίησης λειτουργούν διαβρωτικά στην κοινωνία και έχουν διαταξικό 

χαρακτήρα. Ακόµα και για τους κεφαλαιοκράτες, η χαρά για το υλικό τους πλούτο 

µετριάζεται από την αρχή «ο χρόνος είναι χρήµα». Γνωρίζουν ότι οι λίγες στιγµές 

ξεκούρασης σηµαίνουν απώλεια στην ανταγωνιστικότητα.18  

Η απραγία, έρχεται κόντρα στην εργασία (τι κι αν ο Ανταµ Σµιθ έβλεπε την εργασία 

ως κατάρα), φύση και πεπρωµένο του ανθρώπου. Ωστόσο, η έννοια του ελεύθερου 

χρόνου, δεν καταλαµβάνει αξιοσηµείωτη έκταση τόσο στο έργο του Βέµπερ όσο και 

στο έργο του Μαρξ ως το 1899 που θα δοθεί διάσταση όταν θα κυκλοφορήσει το 

έργο ενός µάλλον περιθωριακού κοινωνιολόγου, του Θορνστάιν Βέµπλεν που έµελε 

να γίνει κλασικό. Ήταν η «Θεωρία της Αργόσχολης Τάξης».  

 

 

 

 

                                                 
15 Λιποβέτσκι Ζ., στο Κορωναίου Α., Κοινωνιολογία του Ελεύθερου χρόνου, Αθήνα, 1996. σελ. 378-379 
16 Κορωναίου Α., Κοινωνιολογία του Ελεύθερου χρόνου, Αθήνα, 1996. σελ. 49 
17 Μαρξ Κ., στο Γεωργούλας Σ., Ελεύθερος Χρόνος, Ο Τελευταίος Μύθος, Αθήνα, 2003. σελ. 42   
18 Γεωργούλας Σ., Ελεύθερος Χρόνος, Ο Τελευταίος Μύθος, Αθήνα, 2003. σελ. 42   



 12 

1.6 Η αργόσχολη τάξη  

 

Ο Βέµπλεν, αναλύοντας την Αµερική του 19ου αιώνα, κάνει λόγο για την παρασιτική 

αργόσχολη τάξη που απαλλαγµένη από την παραγωγική διαδικασία που ζει µάλλον 

πλάι στην παραγωγική κοινότητα παρά µέσα της.19 Μιλά µε οργή πατώντας στο 

αξίωµα ότι η συσσώρευση πλούτου στην κορυφή της εισοδηµατικής πυραµίδας 

συνεπάγεται µε στερήσεις στην βάση της
20. Η αργόσχολη τάξη δεν επιτελεί κανένα 

έργο, η αποχή από την εργασία δεν είναι µόνο τιµητικό ή αξιέπαινο γεγονός αλλά 

φτάνει τώρα να γίνει προϋπόθεση της ευπρέπειας
21. Η αργόσχολη τάξη  αποτελεί έναν 

αρχαϊκό αναχρονισµό, οι ασχολίες της αργόσχολη τάξης δεν είναι παρά ένα 

κατάλοιπο µιας εποχής όπου οι µη παραγωγικές ενασχολήσεις προσέδιδαν γόητρο. Ο 

Βέµπλεν κάνει ακόµα λόγο για την «περίοπτη σχόλη» και την «περίοπτη κατανάλωση» 

όπου µε τον τρόπο που τις σκιαγράφησε γίνεται φανερό ότι η χρησιµότητα και των δύο 

για σκοπούς ευυποληψίας έγκειται στο στοιχείο της σπατάλης που είναι κοινό και στα 

δυο. Στην µια περίπτωση πρόκειται για σπατάλη χρόνου και προσπάθειας, στην άλλη 

για σπατάλη αγαθών. Και τα δύο είναι µέθοδοι διαδήλωσης της κατοχής πλούτου και τα 

δυο είναι συµβατικά καθιερωµένα σαν ισοδύναµα.22 Φυσικά ο Βέµπλεν δεν 

καυτηριάζει µόνο το γεγονός της συσσώρευσης και επίδειξης του πλούτου, των 

συµβολικών αγαθών, αλλά την επίδειξη συµβολικών σηµείων, όπως η κατοχή 

κοινωνικών τίτλων. Η επιδεικτική κατανάλωση και η προκλητική συσσώρευση αγαθών, 

γράφει η Κορωναίου αντιπροσωπεύουν ένα ξόδεµα άχρηστων ουσιαστικά προϊόντων 

που καλύπτουν ψευδείς και όχι πραγµατικές κοινωνικές ανάγκες.23 Κίνητρο ενός 

τέτοιου ξοδέµατος είναι η µίµηση (…)24 Ο Καναδός κοινωνιολόγος και ανθρωπολόγος 

Erving Goffman αναφέρεται εξάλλου στην  ταύτιση ενός ανθρώπου µε το ρόλο του 

στο επίσης κλασικό έργο «Η Παρουσίαση του εαυτού στην καθηµερινή ζωή» λέγοντας 

ότι συχνά διαπιστώνουµε ότι το εγώ ενός ανθρώπου εµπλέκεται βαθύτατα µε την 

ταύτιση του µ’ έναν ορισµένο ρόλο, κοινωνική εγκατάσταση και κοινωνική οµάδα, 

                                                 
19 Βέµπλεν Θ., Η θεωρία της αργόσχολης τάξης, Αθήνα, 1982. Σελ. 235 
20 C. Wright Mills στο Βέµπλεν Θ.,  Η θεωρία της αργόσχολης τάξης, Αθήνα, 1982. Σελ. 10  
21 Βέµπλεν Θ., Η θεωρία της αργόσχολης τάξης, Αθήνα, 1982. Σελ. 61 
22 Βέµπλεν Θ., Η θεωρία της αργόσχολης τάξης, Αθήνα, 1982. Σελ. 99 
23 ∆εν γνωρίζουµε το κατά πόσο Ο Πέδρο Χουάν Γκουτιέρες, σύγχρονος κουβανός συγγραφέας στο µυθιστόρηµα του Στην 
καρδιά της Κούβας (Αθήνα 2008) είναι γνώστης της θεωρίας του Βέµπλεν ωστόσο εντοπίσαµε την εξής παράγραφο στο 
προαναφερθέν έργο του όπου µας προκάλεσε εντύπωση. Σκέφτοµαι για µια στιγµή ότι στην Μπολόνια και σε όλο το βορρά της 
Ιταλίας συνάντησα επίσης τέτοιους τεράστιους και άχρηστους πύργους, χτισµένους από άρχοντες µε µεγάλες περιουσίες. Σήµερα 
αγοράζουν ιδιωτικά αεροπλάνα και σκάφη, κάποιο νησί, πληρώνουν εκατοµµύρια για να περιστρέφονται γύρω από την Γη σαν 
τουρίστες – αστροναύτες. ∆εν βαριέσαι, κάθε εκατοµµυριούχος διασκεδάζει όπως µπορεί την εποχή που του µέλλει να ζήσει.    
24 Κορωναίου Α., Κοινωνιολογία του Ελεύθερου χρόνου, Αθήνα, 1996. σελ. 51 
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καθώς και στην αυτοαντίληψη του ως ανθρώπου που δεν διασαλεύει την κοινωνική 

αλληλεπίδραση ούτε απογοητεύει τις κοινωνικές οµάδες που εξαρτώνται από αυτήν. 25 

    

1.7 Χρόνος Εργασίας – Χρόνος Ανεργίας   

 

Η εργασία λοιπόν και οι ρόλοι που απορρέουν από αυτήν καθορίζουν τόσο το εγώ 

όσο και την κοινωνική θέση του ατόµου. Κι αν παρουσιάσαµε παραπάνω το πώς η 

εργασία καθιερώθηκε ως αξία, οφείλουµε να κάνουµε µια σύντοµη αναφορά στον 

χρόνο εργασίας αλλά κα στον χρόνο ανεργίας. Τι είναι και πως ορίζεται λοιπόν ο 

χρόνος εργασίας; Σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 4ης Νοεµβρίου 2003, ορίζεται ως χρόνος 

εργασίας κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο εργαζόµενος ευρίσκεται στην 

εργασία στη διάθεση του εργοδότη και ασκεί τη δραστηριότητα ή τα καθήκοντά του, 

σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες ή/και την εθνική πρακτική
26. Στον αντίποδα, ως 

περίοδος ανάπαυσης ορίζεται κάθε περίοδος που δεν χρόνος εργασίας και τα κράτη 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται πάρουν τα αναγκαία µέτρα ώστε ο κάθε 

εργαζόµενος να επωφελείται από: 

i. ελάχιστη περίοδο ηµερήσιας ανάπαυσης ένδεκα διαδοχικών ωρών ανά 

εικοσιτετράωρο· 

ii.  διάλειµµα για ηµερήσια εργασία άνω των έξι ωρών· 

iii.  ελάχιστη περίοδο εικοσιτετράωρης ανάπαυσης κατά µέσον όρο, χωρίς 

διακοπή έπειτα από κάθε περίοδο επτά ηµερών, η οποία προστίθεται στις 

ένδεκα ώρες ηµερήσιας ανάπαυσης· 

iv. εβδοµαδιαία µέγιστη διάρκεια εργασίας σαράντα οκτώ ωρών 

συµπεριλαµβανοµένων των υπερωριών· 

v. ετήσια άδεια τουλάχιστον τεσσάρων εβδοµάδων µε αποδοχές. 

 

Παρά το γεγονός ότι ζούµε σε µια εποχή ελαστικοποίησης των ωραρίων εργασίας 

βλέπουµε πως σε γενικές γραµµές σε αυτή την οδηγία του 2003 διατηρείται η 

τριµερής κατάτµηση του ηµερήσιου χρόνου όπως επίσης το ανώτατο όριο στις ώρες 

εργασίας αλλά και µια ηµέρα παύσης της εργασίας η οποία δεν θα διακόπτεται. Ο 

                                                 
25 Goffman E., Η παρουσίαση του εαυτού στην καθηµερινή ζωή. Αθήνα, 2006. σελ. 300  
26

 Πληροφορίες σχετικά µε την οδηγία της ΕΕ βρέθηκαν στο ακόλουθο site 
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/c10418_el.h
tm  Τελευταία προσπέλαση Παρασκευή 04.09.2009 στις 16:37 
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χρόνος εργασίας ανά έτος, τουλάχιστον στον δυτικό κόσµο όπως φαίνεται και στον 

παρακάτω πίνακα µειώνεται. Σαφέστατα όµως, ακόµη και µέσα στην ενιαία αγορά 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν ανισοκατανοµές. Το 2004, ο µέσος Έλληνας 

εργαζόµενος διέθετε 1811 ώρες τον χρόνο στην εργασία του, και βρίσκεται στην 5η 

θέση της παγκόσµιας κατάταξης, όταν ο αντίστοιχος Ολλανδός διέθετε 1309 ώρες, 

502 ώρες λιγότερες δηλαδή και βρισκόταν στην τελευταία θέση της παγκόσµιας 

κατάταξης
27.   

 
 
    Ώρες εργασίας ανά έτος τους τελευταίους οχτώ αιώνες  28 
 

Έτος Τύπος Εργαζόµενου   Ώρες ανά έτος 

13th αιώνας Ενήλικας Άνδρας Χωρικός, ΗΒ 1620 ώρες 

14th αιώνας Τυχαίος Εργάτης, ΗΒ 1440 ώρες 

Μεσαίωνας Άγγλος Εργάτης 2309 hours 

1400-1600 Αγρότης - Ανθρακωρύχος, Άνδρας Ενήλικας, ΗΒ 1980 ώρες 

1840 Μέσος Εργάτης, ΗΒ 3105-3588 ώρες 

1850 Μέσος Εργάτης, ΗΠΑ 3150-3650 ώρες 

1987 Μέσος Εργάτης, ΗΠΑ 1949 ώρες 

1988 Εργάτες στη Βιοµηχανία, ΗΒ 1855 ώρες 

2004 Μέσος Εργάτης, Γερµανία 1364 ώρες 

2008 Μέσος Εργάτης, Ινδία 2817 - 3443 ώρες 
 
Σε ότι αφορά τον χρόνο ανεργίας, είναι σίγουρα ένα θέµα το οποίο χωράει αρκετές 

προσεγγίσεις και συνδέεται τόσο µε τον τύπο ανεργίας όσο και µε τις ηλικιακές 

οµάδες των ανέργων. Σχετικά µε την ανεργία των νέων γίνεται µια µικρή αναφορά 

στο παρακάτω κεφάλαιο (βλ. 2.3.2) ωστόσο αξίζει να διευκρινίσουµε κάποια 

επιµέρους ζητήµατα.  

 
Ο δείκτης  ανεργίας είναι σαφέστατα ένας πολύ σηµαντικός δείκτης για την ευηµερία 

ενός κράτους ή µιας διακρατικής οντότητας (βλ. Ευρωζώνη) ωστόσο οφείλουµε να 

διευκρινίσουµε ποιοτικές διαφορές ανάµεσα σε υποοµάδες ανέργων. Σύµφωνα µε την 

Schnapper 29,  η ανεργία αντιπροσωπεύει ελάχιστα µια κοινή κατάσταση ανάµεσα στον 

ηλικιωµένο ανειδίκευτο χειρώνακτα, ο οποίος γνωρίζει ταυτόχρονα την 

                                                 
27 Πηγή: OECD (2004), OECD in Figures, OECD, Paris 
28

 http://en.wikipedia.org/wiki/Working_time#cite_note-4 Τελευταία προσπέλαση Παρασκευή 04.09.2009 στις 17:19 
29 Κορωναίου Α., Κοινωνιολογία του Ελεύθερου χρόνου, Αθήνα, 1996. σελ. 41 
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αποεπαγγελµατοποίηση, και τον νεαρό καλλιτέχνη ο οποίος ενσωµατωµένος στην 

οµάδα των οµοίων του εκµεταλλεύεται την ανεργία για να αναπτύξει το ταλέντο του. 

Εστιάζοντας λίγο περισσότερο στους νέους ανακαλύπτουµε ότι η Καραµεσίνη, 

διδάκτωρ οικονοµικών επιστηµών στο πανεπιστήµιο των Παρισίων, κάνει λόγο για 

την εκούσια ανεργία αναµονής,  όπου όταν η αγορά εργασίας λειτουργεί 

ανταγωνιστικά και υπάρχει ευελιξία µισθών, η ανεργία δεν µπορεί παρά να είναι 

εκούσια. Οι άνεργοι θεωρούν ότι δεν τους συµφέρει να θυσιάζουν τον ελεύθερο χρόνο 

τους για να απασχοληθούν µε τους ισχύοντες µισθούς. Η άποψη αυτή έχει µετεξελιχθεί 

σε µια πιο σύνθετη ερµηνεία της ανεργίας, σε συνδυασµό µε κοινωνιολογικές απόψεις 

περί επαγγελµατικών προσδοκιών και πολιτισµικών διαφορών ως προς το κοινωνικό 

γόητρο. 30  

 

1.8 Ελεύθερος χρόνος στις µεταβιοµηχανικές κοινωνίες.  

 

Με γνώµονα το τι γράφτηκε παραπάνω, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι ο 

κυρίαρχος χρόνος, ο χρόνος εργασίας έχει µειωθεί όπως επίσης ότι ένας καινούριος 

χρόνος, ο ελεύθερος χρόνος, τουλάχιστον για µερικές κοινωνικές κατηγορίες καλείται 

να παίξει έναν ρόλο µε µεγαλύτερη βαρύτητα και σαφέστατα περισσότερο 

ρυθµιστικό. Η ποσοτική λοιπόν µεταβολή επιφέρει και ποιοτικές συνέπειες. Ο χρόνος 

που κυριαρχεί, τείνει να αλλάξει καθώς το βάρος µεταφέρεται στις εκτός εργασίας 

δραστηριότητες. Οι παρατήρηση αυτή, προϊόν των αρχών της δεκαετίας του 90, ίσως 

µας ωθήσει να αναστοχαστούµε πάνω στον κλασικό ορισµό του Ντυµαζντιέ από τα 

µέσα της δεκαετίας του 60 όπου ο ελεύθερος χρόνος ορίζεται ως «ένα σύνολο 

ενασχολήσεων στις οποίες το άτοµο επιδίδεται µε την θέληση του αποβλέποντας στην 

ανάπαυση, αναψυχή ή την ελεύθερη µόρφωση και την πληροφόρηση του, στην 

ανάπτυξη κοινωνικής συµµετοχής ή της δηµιουργικής του ικανότητας, µετά την 

εκπλήρωση των επαγγελµατικών, των οικογενειακών και των κοινωνικών του 

υποχρεώσεων»31.  Ήταν η εποχή άλλωστε έγινε λόγος για δύο ανάλογα µεγέθη, την 

αύξηση του ελεύθερου χρόνου και την ανάπτυξη της βιοµηχανίας της κουλτούρας. Ο 

όρος βιοµηχανίας της κουλτούρας απαντάται στο έργο των φιλοσόφων της σχολής 

της Φρανκφούρτης οι οποίοι αναγνωρίζουν στον ελεύθερο χρόνο ότι µπορεί να 

αποτελέσει ένα µοναδικό πραγµατικό άσυλο σε σχέση µε την κατακερµατισµένη 

                                                 
30 Καραµεσίννη, Μ., Η ανεργία των νέων, Αθήνα, 2005. Σελ 13.  
31 Κορωναίου Α., Κοινωνιολογία του Ελεύθερου χρόνου, Αθήνα, 1996. σελ. 63 
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αλλοτριωµένη εργασία
32, ωστόσο η βιοµηχανία της κουλτούρας αναπαράγει τους 

ανθρώπους, σύµφωνα µε το πρότυπο που έχει κατασκευαστεί γι αυτούς από την 

βιοµηχανία της κουλτούρας
33. Ως εκ τούτου οι Αντόρνο και Χορκχάιµερ δεν 

περιµένουν ανάληψη επαναστατικής δράσης από τις εν αγνοία τους ελεγχόµενες 

µάζες αλλά από τους διανοούµενους που διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία για την 

ορθή ερµηνεία της ζωής.  Ούτως ή άλλως ήδη από το 1903 συναντάται στο έργο του 

Ντυρκέιµ ένας άλλος προσδιορισµός του χρόνου και του χώρου, αυτός της νοητικής 

κατασκευής. Όπως αναφέρουµε και παραπάνω υπάρχει ένα πλαίσιο που ορίζει τον 

χρόνο το οποίο είναι ένα κοινωνικό δηµιούργηµα. Για κοινωνικούς ρυθµούς του 

χρόνου κάνει λόγο και ο Μωρίς Άλµπα που υποστηρίζει ότι το κοινωνικό πλαίσιο 

είναι το απαραίτητο στοιχείο για την αντίληψη και τη µέτρηση του χρόνου που δεν 

µπορεί παρά να είναι κοινωνικός
34 ενώ θα υποστηρίξει ακόµη ότι δεν υπάρχει ένας 

καθολικός χρόνος και µοναδικός χρόνος, αλλά πολλές κοινωνικές οµάδες που έχουν 

ιδιαίτερες αναπαραστάσεις του χρόνου και της διάρκειας του. 35 Η έννοια του 

κοινωνικού χρόνου συνδέεται µε τον ελεύθερο χρόνο, ο ελεύθερος χρόνος είναι όπως 

και ο χρόνος εργασίας ένας κοινωνικός χρόνος και έχει βαρύνουσα σηµασία και είναι 

σηµαντικό εργαλείο µελέτης όπως στο κοµµάτι µελέτης κοινωνικών οµάδων και 

τάξεων.  

Στην εποχή που ζούµε οι διαχωριστικές γραµµές ανάµεσα στον χρόνο εργασίας και 

τον ελεύθερο χρόνο γίνονται όλο και περισσότερο δυσδιάκριτες. Ο τύπος εργασίας 

της νέας οικονοµίας καθιστά τον άνθρωπο εν δυνάµει και ανά στιγµή εργαζόµενο 

κάτι που κάνει ακόµα περισσότερο θολή την διάκριση ανάµεσα στο δηµόσιο και το 

ιδιωτικό. Οι νέες τεχνολογίες έχουν εισβάλλει στην καθηµερινότητα και έχουν 

συµβάλλει στη δηµιουργία όχι µόνο νέων ηθών αλλά και νέων εργασιακών συνθηκών 

(µερική απασχόληση, ευέλικτο ωράριο, θέσεις εξωτερικών συνεργατών, τηλεργασία). 

Ο ελεύθερος χρόνος σε αυτή την εργασία εξετάζεται όχι απλά ως ένας 

συµπληρωµατικός χρόνος του χρόνου εργασίας, αν και για µεθοδολογικούς λόγους 

ορίσθηκε η φοίτηση ως εργασία αλλά ως ένας παράλληλος κοινωνικός χρόνος µε την 

δική του δυναµική.  

 

 

                                                 
32 Γεωργούλας Σ., Ελεύθερος Χρόνος, Ο Τελευταίος Μύθος, Αθήνα, 2003. σελ. 95 
33 Χορκχάιµερ και Αντόρνο στο Γεωργούλας Σ., Ελεύθερος Χρόνος, Ο Τελευταίος Μύθος, Αθήνα, 2003. σελ. 96 
34 34  Κορωναίου Α., Κοινωνιολογία του Ελεύθερου χρόνου, Αθήνα, 1996. σελ. 74 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: 

Η ΝΕΟΤΗΤΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΟΙ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΗΜΕΡΑ, ΝΕΑΝΙΚΑ 

ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΟΥΛΤΟΥΡΕΣ ΣΤΟΝ ∆ΥΤΙΚΟ 

ΚΟΣΜΟ. 

 

2.1 Νεολαία, µια κοινωνική κατασκευή 

 

Αν προσπαθούσαµε να ορίσουµε µε αυστηρά βιολογικό τρόπο τον όρο νεολαία36, 

παραβλέποντας τις εκάστοτε κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες, θα καταλήγαµε σε 

έναν αρκετά στατικό ορισµό, ο οποίος θα απείχε πολύ από την πραγµατικότητα. Η 

νεολαία, δεν αποτελεί απλά ένα άθροισµα ατόµων που βρίσκονται στο µεταβατικό 

στάδιο ανάµεσα στην εφηβεία και την ώριµη ηλικία,  που µπορούµε να 

αποκαλέσουµε νεότητα και συνιστά ένα πολύ σηµαντικό στάδιο για την βιολογική, 

γνωστική, ψυχολογική και συναισθηµατική ανάπτυξη 37, ένα στάδιο κατά το οποίο 

διαµορφώνεται µια θετική ατοµική ταυτότητα
38, το οποίο χαρακτηρίζεται σε κοινωνικό 

επίπεδο από κατακτήσεις ανώτερες από αυτές της παιδικής ηλικίας µια και αυτή η 

τελευταία θεωρείται «ατελής» σε σχέση µε αυτήν που θα ακολουθήσει
39. 

 

Το γεγονός ότι διαχρονικά ορισµένα χαρακτηριστικά αποδόθηκαν κατά κύριο λόγο 

στους νέους και ενδεχοµένως πολλά από αυτά στερεοτυπικά που η ανάλυση τους δεν 

εµπίπτει στο αντικείµενο της παρούσης έρευνας, δεν αρκεί για να συνηγορήσει υπέρ 

της άποψης ότι η νεολαία αποτελούσε πάντοτε µια σαφή κατηγορία πληθυσµού. Τα 

ηλικιακά όρια, οι συλλογικές εκφράσεις και ο τρόπος συσχέτισης του νεανικού 

πληθυσµού µε το ευρύτερο σύνολο παρουσιάζονται ιδιαίτερα διαφοροποιηµένα στις 

πρωτόγονες κοινωνίες, στην αρχαιότητα, στον µεσαίωνα και στις βιοµηχανικές 

κοινωνίες
40.   

 

                                                 
36 Κατά την µελέτη της βιβλιογραφίας αυτού του κεφαλαίου, όπως και κατά την συγγραφή του, η χρήση των όρων νεολαία και 
νεότητα προβληµάτισε αρκετά τους µελετητές. Οι όροι αυτοί στην ελληνική βιβλιογραφία χρησιµοποιούνται πολύ συχνά ως 
ταυτόσηµοι. Παρά την προσπάθεια αποσαφήνισης, ευλόγως προκύπτει το ερώτηµα γιατί να χρησιµοποιούνται δύο όροι για την 
περιγραφή µιας πληθυσµιακής οµάδας. Στην παρούσα εργασία οι όροι εµφανίζονται ταυτόσηµοι. 
37 Κουλαΐδης  Β., ∆ηµόπουλος Κ., Ελληνική Νεολαία, Όψεις Κατακερµατισµού, Αθήνα 2005 σελ 17 
38 Κορωναίου Α., Νέοι και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Αθήνα 1992 σελ 44 
39 Fabietti U., Η οικοδόµηση της νεότητας, µια ανθρωπολογική προοπτική, Πρακτικά Συµποσίου Ιστορικότητα 
40 ∆εµερτζής, Ν., Σταυρακάκης, Γ., Νεολαία, Ο Αστάθµητος Παράγοντας; , Αθήνα 2008 σελ. 33 
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Στην Αρχαία Ελλάδα διαβατήριες τελετές δροµολογούσαν την οριστική ένταξη των 

νέων στο κοινωνικό σύνολο για το πέρασµα από τον κόσµο τους, έναν κόσµο που 

σχετίζεται µε το άγριο στοιχείο στον κόσµο των ολοκληρωµένων και υπεύθυνων 

πολιτών, όπου πρέπει να ανταποκριθούν στα έργα που τους ζητούν οι άνθρωποι
41. Στην 

Αρχαία Ελλάδα oι µεν νέοι προετοιµάζονται  κυρίως για την ανάληψη των πολιτικών 

και πολεµικών καθηκόντων τους οι δε νέες για τον ρόλο της µητρότητας. Αρκετούς 

αιώνες αργότερα, έρευνα σχετική µε την µεσαιωνική Ισπανία, κάνει λόγο για µια 

«κοινωνική ηλικία», την «ηλικία των όπλων», που ταυτιζόταν µε την νεότητα 

(juventus) και άρχιζε µε την παιδική ηλικία, στο δεύτερο ήµισυ της οποίας γινόταν η 

διδασκαλία της οπλασκίας και τελείωνε µε τα γηρατειά, όταν κανείς δεν µπορούσε να 

πολεµήσει.42. Περίπου σύγχρονα µε την µεσαιωνική Ισπανία, διαφορετική είναι η 

αντίληψη για τη νεότητα στο Βυζάντιο κατά τον 13ο και 14ο αιώνα. Στηριζόµενοι σε 

µια οµιλία της Evelyne Patlagean, σχετικά µε την ενηλικίωση στο Βυζάντιο εκείνη 

την εποχή, ανακαλύπτουµε ότι η νοµική κατηγοριοποίηση των ηλικιών στο Βυζάντιο 

παρέµενε η ίδια µε αυτήν που ίσχυε στο ρωµαϊκό δίκαιο. Στις σχετικές διατάξεις, 

διακρίνουµε πράγµατι υποκείµενα όπως: άνηβοι, ανήλικοι, εξαρτώµενοι και τέλος, 

ανεξάρτητοι. Η κατάσταση του άνηβου τελειώνει στην ηλικία των 14 ετών για αγόρια, 

στα 12 για τα κορίτσια, αυτή του ανηλίκου (αφήλιξ, ανήλικος) στα 25 χρόνια και για τα 

δύο φύλα. Οι άνηβοι, τα παιδιά δηλαδή, είναι κατά κανόνα άτοµα ανίκανα, ενώ τα 

αγόρια και τα κορίτσια που βρίσκονται στην προεφηβική ηλικία, αγγίζουν στα 7 τους 

χρόνια την ηλικία της λογικής, η οποία τους παρέχει ακριβώς τη δυνατότητα της 

συναίνεσης στον ίδιο τους τον αρραβώνα και εποµένως σε ένα γάµο που προορίζεται 

να ολοκληρωθεί µόλις φτάσουν στην νόµιµη ηλικία. 43 Ακόµα και ο «κοντινός» όµως 

19ος αιώνας, φαντάζει µακρινός σε ό,τι αφορά τις αντιλήψεις περί νεότητας. Μια 

παράθεση στατιστικών µελετών που καταγράφηκε σε παλιότερη έρευνα, ίσως να 

συνηγορεί υπέρ της άποψης αυτής. Ακόµη και στον σχετικά απλό κόσµο των 

δηµογραφικών φαινοµένων, η νεότητα δεν υπάρχει ως σταθερή, σαφής κατηγορία. 

Παράδειγµα: Στην απογραφή της Επτανήσου στα 1824, βρίσκουµε µόνο τρεις οµάδες 

ηλικιών, 0-15, 16-50, «γέροι» (50  και άνω), ενώ στις απογραφές που αναλύει ο Clon 

Stephanos  (τέλη 19ου αιώνα) βρίσκουµε τις εξής οµαδοποιήσεις ηλικιών, πρώτη 0-5, 5-

                                                 
41 Γεωργούδη, Σ., Νέοι, Νέες και ζωικός κόσµος: Στοιχεία του Αρχαιοελληνικού λόγου για τη Νεότητα, 
Πρακτικά Συµποσίου Ιστορικότητα, 1984 225 
42 Pastor, R., Η εικόνα και ο ρόλος της “juventus” στην µεσαιωνική Ισπανία,  
Πρακτικά Συµποσίου Ιστορικότητα, 1984 250 
43 Paltagean, E., Η ενηλικίωση στο Βυζάντιο κατά τον 13ο και 14ο αιώνα, Πρακτικά Συµποσίου Ιστορικότητα, 1984 263 
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30, 30-60, 60 και άνω, και δεύτερη 0-15, 15-30, 30-50. Βεβαιότητες λοιπόν ως προς τα 

όρια απουσιάζουν
44.  

 

Γίνεται πλέον εύκολα κατανοητή η σχετικότητα του όρου νεολαία στο βάθος του 

χρόνου, και φυσικά δεν πρέπει ποτέ να παραβλέπουµε ότι πίσω ακόµη και από αυτά 

τα σχετικά πρόσφατα στατιστικά στοιχεία οφείλουµε να διαγνώσουµε τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά, δηλαδή κοινωνίες µε συγκεκριµένο τρόπο αντίληψης, λειτουργίες 

και πρακτικές, όπως επίσης και συγκεκριµένοι ρόλοι που προσδιορίζονταν στα άτοµα 

της εποχής.  

 

Η νεότητα δεν υφίσταται, φαίνεται να αναφωνούν οι Τοµαρά-Σιδέρη και Σιδέρης στο 

έργο τους «Συγκρότηση και διαδοχή Γενεών στην Ελλάδα του 19ου αι.» και παρά το 

γεγονός ότι µια αποσπασµατική και περιοριστική ανάγνωση αυτής της άποψης, που 

ενδεχοµένως να φαντάζει προκλητική και θα µπορούσε να λειτουργήσει ως 

κατηγορητήριο απέναντι στους εµπνευστές της, εν τούτοις κρύβει µέσα της µιαν 

αλήθεια. Η νεολαία δεν πρόκειται για µια υπερ-ιστορική και διαπολιτισµική έννοια 

αλλά για µια δοµική κατηγορία που καθορίζεται από τις αντιφάσεις και τις συνιστώσες 

της εκάστοτε περιόδου της κοινωνίας
45. Αποτελεί εποµένως µια κοινωνική και 

ιστορική κατασκευή η οποία ενσωµατώνει τις δυναµικές και τις αντιφάσεις του 

εκάστοτε σχηµατισµού στον οποίο ανήκει
46, σχηµατισµός ο οποίος της προσδίδει 

χαρακτηριστικά τα οποία θα του εξασφαλίσουν την ιστορική του συνέχεια µέσα στον 

χρόνο. Στην άποψη ότι η νεολαία διαµορφώνεται ιστορικά ως σχηµατισµός κατά 

περίπτωση, και είναι απότοκο των κοινωνικών συνθηκών, συγκλίνει ούτως ή άλλως 

και η συντριπτική πλειονότητα των σχετικών µε το θέµα ερευνητών. 

 

Εν κατακλείδι, αξίζει να παραθέσουµε την φράση του ανθρωπολόγου Ugo Fabietti o 

οποίος αναφέρει µεταξύ άλλων ότι αρκεί πράγµατι, να συγκρίνουµε την νεότητα των 

άλλων µε την δική µας, για να αντιληφθούµε τεράστιες διαφορές ανάµεσα στις 

παραστάσεις που βρίσκονται στην ρίζα των αντίστοιχων νοηµατικών συλλήψεων
47 

διευκρινίζοντας λίγο παρακάτω ότι η αντιπαράθεση αυτή αποσκοπεί στο να 

αποσαφηνίσει καλύτερα ορισµένες πλευρές της δικής µας αντίληψης για την νεότητα. 

                                                 
44 Τοµαρά Σιδέρη, Μ., Σιδέρης, Ν., Συγκρότηση και διαδοχή Γενεών στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Αθήνα 1986 
45 ∆εµερτζής, Ν., Σταυρακάκης, Γ., Νεολαία, Ο Αστάθµητος Παράγοντας; , Αθήνα 2008 σελ. 37 
46 Κουλαΐδης  Β., ∆ηµόπουλος Κ., Ελληνική Νεολαία, Όψεις Κατακερµατισµού, Αθήνα 2005 σελ 17 
47 Fabietti U., Η οικοδόµηση της νεότητας, µια ανθρωπολογική προοπτική, Πρακτικά Συµποσίου Ιστορικότητα σελ.116 
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Συνοψίζοντας λοιπόν, το εννοιολογικό περιεχόµενο του όρου νεολαία σε 

διαφορετικές ιστορικές περιόδους, διαπιστώνουµε πως η νεολαία σχετίζεται 

διαχρονικά και άµεσα µε τις εκάστοτε συνθήκες και διαφοροποιείται ως προς τον 

τόπο και τον χρόνο σε ένα πρώτο επίπεδο και ως προς τις ιδιαίτερες συνθήκες του 

εκάστοτε κοινωνικού σχηµατισµού σε ένα δεύτερο, ενώ τα όρια που καθόριζαν την 

ένταξη του ατόµου σε κάποια ηλικιακή οµάδα ήταν πάντα ασαφή και ρευστά και δεν 

συνέπιπταν σε όλες τις κοινωνίες και τις κοινωνικές τάξεις. 48  

  

2.2 Η Έννοια της Γενιάς ως θεωρητικό εργαλείο ανάλυσης 

 

Θα ήταν µεγάλη παράληψη αν δεν γινόταν µια αναφορά στο θεωρητικό εργαλείο της 

έννοιας της γενιάς. Η γενιά παραδοσιακά ορίζεται ως το µέσο χρονικό διάστηµα 

ανάµεσα στη γέννηση των γονέων και την γέννηση των παιδιών τους. Το χρονικό 

εύρος της γενιάς είναι κατά προσέγγιση τα τριάντα χρόνια. Ωστόσο ίσως θα ήταν 

χρήσιµη η επαναδιατύπωση του ορισµού αυτού, καθώς ο µέσος όρος απόκτησης 

απογόνων στον δυτικό κόσµο χαρακτηρίζεται από αυξητικές τάσεις στην µετά baby 

boomers εποχή. Η είσοδος (ή µήπως έξοδος;) των γυναικών στην αγορά εργασίας, η 

επένδυση σε σπουδές µακράς πνοής,  η εργασία ως κριτήριο καταξίωσης και 

κοινωνικής αναγνώρισης ίσως να  στοιχειοθετούν κάποιους από τους λόγους για αυτή 

την παρατηρούµενη αύξηση. Ο Manheim, διατυπώνοντας την άποψή του για την 

οµαδοποίηση ατόµων σε γενιές θεωρεί αναγκαία την ύπαρξη κοινών στοιχείων 

ανάµεσα στα µέλη αυτών. Τα στοιχεία αυτά, όπως αναφέρονται από τους Κουλαΐδή 

και ∆ηµόπουλο είναι τα ακόλουθα:  

 

i. Κοινή θέση των µελών της γενιάς µέσα στον ιστορικό-κοινωνικό χωροχρόνο, 

η οποία οδηγεί τα µέλη µιας γενιάς στην αντίληψη της ιστορίας και της 

κοινωνικής εξέλιξης ως κοινού εσωτερικά βιωµένου χρόνου 

ii.  Η έκθεση σε παρόµοιες επιδράσεις κοινωνικής και συµβολικής ζωής 

iii.  Η ύπαρξη παρόµοιων κοινωνικών εµπειριών 

iv. Ο κοινός τρόπος αντίληψης της σχέσης µε τις προηγούµενες αλλά και τις 

επόµενες γενιές  

 

                                                 
48 Λιάκος, Α., Η εµφάνιση των νεανικών οργανώσεων, Το παράδειγµα της Θεσσαλονίκης, Πρακτικά Συµποσίου Ιστορικότητα, 
1986 σελ.594  
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Μια αναδροµή στο πρόσφατο παρελθόν,  µπορεί να µας προσφέρει πλούσια 

παραδείγµατα τα οποία µπορεί να αντληθούν τόσο από την διεθνή όσο και την 

ελληνική εµπειρία.  Ωστόσο, σε ό,τι αφορά πιθανότατα τις µετά το πέρας της 

δεκαετίας του 80 γενιές, εµφανίζεται µία σύγχυση τουλάχιστον όσον αφορά την 

χρήση όρων όπως διεθνές και εθνικό όπως θα αναλύσουµε περαιτέρω.  

 

Περισσότερο από ποτέ, τα κοινά σηµεία των τωρινών γενεών διαπερνούν φυλετικά, 

εθνικά, κοινωνικά και οικονοµικά σύνορα. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 

παγκοσµιοποίηση όπου µέσω µέσα από τα διάφορα τεχνολογικά επιτεύγµατα του 

σήµερα  οι νέοι από την Αυστραλία, τις Ηνωµένες Πολιτείες, το Ηνωµένο Βασίλειο, την 

Γερµάνια ή την Ιαπωνία ζυµώνονται από τα ίδια γεγονότα, τις ίδιες τάσεις και 

επιτεύγµατα. Γίνονται µάρτυρες µιας πρωτοφανούς µείωσης των γεννήσεων, ανησυχούν 

για την υπερθέρµανση του πλανήτη, και  µεγαλύτερο κοµµάτι της γενιάς τους έχει 

αποφοιτήσει από την τριτοβάθµια εκπαίδευση σε σχέση µε αυτό της γενιάς των γονιών 

τους ή των γονιών των γονιών τους.  49 (µ.τ.σ.) 

 

Η πιο σαφής ένδειξη για την κατάρριψη αυτών των συνόρων, ίσως να είναι η 

ονοµασία των γενιών. Μπορεί να µιλάµε για την γενιά του Εµφυλίου Πολέµου, την 

γενιά του Πολυτεχνείου και να αναφερόµαστε καθαρά στην ελληνική εµπειρία, 

µπορεί να µιλάµε για την γενιά των Beats και των Boomers και να αναφερόµαστε 

στην αµερικανική εµπειρία, αλλά πλέον όταν κάνουµε λόγο για την γενιά του Google 

και του διαδικτύου η ονοµασία αυτή χαρακτηρίζεται από µιαν «υπερεθνική» 

καθολικότητα.  

 

2.3 Συνθήκες και παράγοντες που διαµορφώνουν τη «Νεολαία» στο 

σύγχρονο δυτικό κόσµο 

 

Από τη στιγµή που είναι µια ευρέως αποδεκτή παραδοχή ότι το νόηµα που κατά 

καιρούς δόθηκε στον όρο νεολαία, σχετίζεται άµεσα µε τις κρατούσες συνθήκες αξίζει 

ίσως να ρίξουµε µια πιο επισταµένη µατιά στις συνθήκες και στους παράγοντες που 

συνέβαλαν ώστε να κατασκευαστεί ο όρος Νεολαία τουλάχιστον στον 

οµογενοποιηµένο, παρά τις κατά τόπους διαφοροποιήσεις, στο σύγχρονο δυτικό 

                                                 
49 Zemke, R. et al 2000, Generations at work, AMACOM books, New York. 
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κόσµο. Οι Κουλαΐδης και ∆ηµόπουλος, στηριζόµενοι τόσο σε βιβλιογραφία όσο και 

σε κοινωνικές έρευνες καταγράφουν έξι τάσεις που έχουν άµεση επίδραση στη 

διαµόρφωση ταυτότητας της σύγχρονης νεολαίας.50  Θεωρούµε σηµαντικό να 

παρουσιαστούν οι τάσεις αυτές όπως  αναφέρθηκαν από τους Κουλαΐδη και 

∆ηµόπουλο προσθέτοντας επιπλέον σχολιασµούς σε αρκετά σηµεία που το κρίνουµε 

απαραίτητο.  

 

2.3.1 ∆ηµογραφική Εξέλιξη  

 

Ως πρώτη σηµαντική τάση, οι συγγραφείς αναφέρουν την δηµογραφική εξέλιξη που η 

µελέτη τους µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι δυτικές κοινωνίες παρουσιάζουν 

σηµάδια γήρανσης. Ο Τσαούσης διακρίνει τρεις µεγάλες οµάδες ηλικιών. Άτοµα 

ηλικίας 0 έως 14 ετών (συντηρούµενοι παίδες) είναι η πρώτη οµάδα, άτοµα ηλικίας 15 

έως 64 ετών (ενεργός πληθυσµός) είναι η δεύτερη οµάδα, ενώ η τρίτη και τελευταία 

αποτελείται από άτοµα 65 ετών και άνω (συντηρούµενοι γέροντες). Ο Τσαούσης κάνει 

ακόµη λόγο για δύο βασικούς δείκτες, το δείκτη εξάρτησης (πόσοι συντηρούµενοι 

αντιστοιχούν σε 100 άτοµα του ενεργού πληθυσµού) και τον δείκτη γήρανσης (πόσοι 

συντηρούµενοι γέροντες αντιστοιχούν σε 100 συντηρούµενους νέους) ενώ 

παράλληλα αναφέρεται στην σηµασία της πυραµίδας του πληθυσµού και στα 

στοιχεία που µπορούµε να αντλήσουµε από αυτήν. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι 

πέρα από την κατανοµή του πληθυσµού κατά φύλο και ηλικίες σε µια δεδοµένη στιγµή
51 

αντλούµε στοιχεία τόσο για την δηµογραφική ιστορία όσο και για τις δηµογραφικές 

προοπτικές του. Οι πυραµίδες του πληθυσµού µπορούν να είναι αύξουσες (όταν ο 

µελλοντικός πληθυσµός θα είναι µεγαλύτερος από τον τωρινό), στάσιµες (όταν ο 

µελλοντικός πληθυσµός θα είναι ίσος ή περίπου ίσος µε τον σηµερινό), ή  φθίνουσες 

(όταν η σηµερινή αναπαραγωγική γενιά θα αντικατασταθεί µε µικρότερη σε µέγεθος 

µελλοντική γενιά).  

 

Οι πυραµίδες πληθυσµού στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες είναι στάσιµες ή και 

φθίνουσες. Μια εµπειρική παρατήρηση ίσως µας βοηθήσει να κατανοήσουµε 

καλύτερα τα δεδοµένα. Ας σκεφτούµε τον αριθµό αδερφιών των παππούδων µας, των 

πατεράδων µας, και τον δικό µας αλλά και την ηλικία τους όταν απέκτησαν παιδιά. 

                                                 
50 Κουλαΐδης, Β., ∆ηµόπουλος Κ., Ελληνική Νεολαία, Όψεις Κατακερµατισµού, Αθήνα 2005 σελ 18 
51 Τσαούσης, ∆Γ. , Η Κοινωνία του Ανθρώπου, Αθήνα 1983, σελ. 225 
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Στην Ελλάδα του δεύτερου µισού του 19ου αιώνα οι µέχρι την ηλικία των 15 

αντιπροσώπευαν τα 4/10 του συνολικού πληθυσµού και οι κάτω των 30 πολύ 

περισσότεροι από τους µισούς Οι «γέροι» άνω των 50 αντιπροσώπευαν µόλις το 1/10 

του πληθυσµού
52.   

 

Η Γηραιά Ήπειρος, τουλάχιστον, αποτελεί µια γερασµένη ηλικιακά ήπειρο. Σύµφωνα 

µε (παλαιότερα) στοιχεία της Eurostat (1999) το διάστηµα 2000-2020 το ποσοστό 

ατόµων ηλικίας 65-90 ετών θα αυξηθεί από 16% σε 21% του συνολικού πληθυσµού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το ποσοστό ατόµων ηλικίας 15-24 ετών θα ανέλθει την ίδια 

περίοδο µόλις στο 11%.53 ∆εν είναι ωστόσο µόνο η αύξηση του προσδόκιµου ζωής 

που οδηγεί σε αυτή την άνιση κατανοµή του πληθυσµού αλλά και η ραγδαία πτώση 

των γεννήσεων. Για το φαινόµενο αυτό έχει γίνει αναφορά και από τον Anthony 

Giddens. Μια πρόσφατη έκθεση του Γραφείου Απογραφής Πληθυσµού και Ερευνών 

προέβλεπε ότι το 20% των γυναικών που γεννήθηκαν µεταξύ 1960 και 1990 θα 

παραµείνουν άτεκνες – από δική τους επιλογή. Οι γυναίκες στη σηµερινή Βρετανία 

εξετάζουν την απόφαση τους να κάνουν παιδί στο πλαίσιο άλλων κινήτρων που τους 

προσφέρονται στη ζωή τους, συµπεριλαµβανοµένων και των σκοπών της 

επαγγελµατικής επιτυχίας και της αυτονοµίας στην προσωπική τους ζωή. Οι δείκτες 

γονιµότητας µειώνονται και σε όλες σχεδόν τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 54 

 

2.3.2 Η παράταση της «νεανικής ηλικίας» 

 

Ως δεύτερη σηµαντική τάση, καταγράφεται από τους συγγραφείς η παράταση της 

«νεανικής ηλικίας», φαινόµενο που ίσως µας ωθεί να επανεξετάσουµε βαθύτερα την 

ουσία της έννοιας του ενεργού πληθυσµού ή έστω να προβούµε σε µιαν επιµέρους 

διχοτόµηση. Υπό την πίεση διάφορων οικονοµικών και κοινωνικών παραγόντων οι 

νέοι διανύουν κατά µέσω όρο σε µεγαλύτερη ηλικία τα διάφορα στάδια της ζωής τους. 
55 Στο παρελθόν, αναφέρει ο Lev Grossman, αρθρογράφος του περιοδικού Time, οι 

άνθρωποι περνούσαν εύκολα από την εφηβεία στην ενηλικίωση, αλλά σήµερα 

υπάρχει µια ενδιάµεση φάση στην πορεία τους αυτή (…) µια παράξενη µεταβατική 

περίοδος ανάµεσα στην εφηβεία και την ενηλικίωση, στην οποία οι άνθρωποι µένουν 

                                                 
52 Τοµαρά Σιδέρη, Μ., Σιδέρης, Ν., Συγκρότηση και διαδοχή Γενεών στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Αθήνα 1986 
53 Κουλαΐδης, Β., ∆ηµόπουλος Κ., Ελληνική Νεολαία, Όψεις Κατακερµατισµού, Αθήνα 2005 σελ 19 
54 Giddens, A., Κοινωνιολογία, Αθήνα 2002 σελ 223  
55 Κουλαΐδης, Β., ∆ηµόπουλος Κ., Ελληνική Νεολαία, Όψεις Κατακερµατισµού, Αθήνα 2005 σελ. 19 
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για µερικά χρόνια επιπλέον, (…) µετέωροι µεταξύ των δύο φάσεων και θα 

µπορούσαν να αποκαλούνται «Ενδιάµεσοι» (Twixters).  

 

Το φαινόµενο αυτό απασχολεί ολόκληρο τον δυτικό κόσµο. Αν στις ΗΠΑ οι νεαροί 

αυτοί ενήλικες έχουν πάρει την ονοµασία «Ενδιάµεσοι», στον Καναδά η αντίστοιχη 

οµάδα ονοµάζεται «Παιδιά Μπούµερανγκ» και οι εκεί αναλυτές αποδίδουν αυτή την 

τάση στην δυσκολία εύρεσης εργασίας56. Παρόµοια φαίνεται να είναι η αιτιολόγηση 

του φαινοµένου και στην Αγγλία όπου αυτή η οµάδα ονοµάζεται «Kippers» από το 

ακρωνύµιο «Kids In Parents Pockets Eroding Retirement Savings».57 Στη γειτονική 

Γαλλία γίνεται λόγος για το «Σύνδροµο Tangy», όρος που προέρχεται από ταινία στην 

οποία ένας 28χρονος γιός αρνείται να εγκαταλείψει την πατρική στέγη, ενώ στην 

γειτονική Γερµανία κυριαρχεί ο όρος «Nesthocker» (αυτοί που κάθονται στην φωλιά 

τους).  Παράλληλα στην Ιταλία οι νέοι αυτής της οµάδας χαρακτηρίζονται ως 

«µαµάκηδες» και φαίνεται να αποτελούν αρκετά µεγάλη οµάδα καθώς ο αριθµός των 

νέων που δεν φεύγουν από το σπίτι των γονιών τους αυξήθηκε την περασµένη 

δεκαετία κατά 50%. Τέλος στην Ιαπωνία ο νεολογισµός «freeter», από την αγγλική 

λέξη free (ελεύθερος) και την γερµανική arbeiter (εργάτης) χαρακτηρίζει εκείνους 

τους νέους, που αλλάζουν συχνά δουλειά και µένουν µε τους γονείς τους.  

 

Οι µελετητές ωστόσο φαίνεται να είναι διχασµένοι πάνω σε αυτό το ζήτηµα καθώς 

άλλοι τάσσονται υπέρ της οµάδας αυτής και άλλοι την αντιµετωπίζουν µε 

σκεπτικισµό. Ο Τζεφρι Αρνετ, ψυχολόγος στο πανεπιστήµιο του Μέριλαντ, είναι ένας 

από τους πιο ένθερµους υποστηρικτές της «παρατεταµένης εφηβείας». Σύµφωνα µε 

τους δικούς του όρους, αυτή η δηµογραφική οµάδα είναι καλύτερα να ορίζεται από τις 

λέξεις «αναδυόµενη εφηβεία» (…). Το επιχείρηµα του είναι ότι οι «ενδιάµεσοι» έχουν 

παρεξηγηθεί. Είναι πολύ εύκολο να, όπως λέει, να τους καταδικάσουµε ως «µεγάλα 

παιδιά» ή «ανώριµους ενήλικες». Η ουσία είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι περνούν ένα 

πολύ µεγαλύτερο διάστηµα προετοιµασίας προς την ενηλικίωση και συνεπώς 

                                                 
56 Η ανεργία “ θερίζει” σε όλη την Ευρώπη - 8.5 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας θα χαθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε τα 
πρόσφατα στοιχεία της Κοµισιόν µόνο στη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Ωστόσο τα πράγµατα είναι πολύ χειρότερα σε ό,τι αφορά 
τους νέους αλλά και τις γυναίκες, που είναι τα πρώτα θύµατα της καλπάζουσας ανεργίας. Τα ποσοστά ανεργίας διαφέρουν ανάλογα 
µε τη χώρα, σε συνάρτηση πάντα µε το µοντέλο ανάπτυξης της κάθε οικονοµίας. ∆εν είναι λοιπόν τυχαίο ότι στη Βρετανία ένας 
στους τρεις ανέργους είναι ηλικίας από 18 ως 25 ετών: το βρετανικό µοντέλο της ανεξέλεγκτης απορρύθµισης και των ασύδοτων 
ιδιωτικοποιήσεων φαίνεται να πλήττεται σε µεγάλο βαθµό από τη σηµερινή κρίση. Το παραπάνω σχόλιο ανήκει στην Ελένη 
Τσερεζόλε και αποτελεί τις δύο πρώτες παραγράφους από  άρθρο της στην εφηµερίδα Κυριακάτικη Αυγή 24/05/09 µε τίτλο «Η 
Βρετανία πρωταθλήτρια στην ανεργία των νέων». Το άρθρο, παρά το γεγονός ότι δηµοσιεύθηκε σε µια «στρατευµένη» 
εφηµερίδα αποτελεί έναν κατατοπιστικό µπούσουλα για το πώς οι Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις αντιµετωπίζουν (ή όχι) την ανεργία 
των νέων.  
57 Παιδία στις τσέπες των γονιών τους που ροκανίζουν αποθεµατικά συντάξεων (µ.τ.σ) 
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προετοιµάζονται και καλύτερα. 58 Άλλοι µελετητές ωστόσο φαίνονται να 

αντιµετωπίζουν το φαινόµενο αυτό µε περισσότερο σκεπτικισµό. Φοβούνται ότι η 

κοινωνία δεν προσφέρει πια στους νέους την ηθική βάση και τα οικονοµικά µέσα για να 

πάρουν τη σωστή θέση στον ενήλικο κόσµο.59 

 

Παρά τις διαφορετικές στάσεις των µελετητών ωστόσο, ένα παραµένει σίγουρο. Μια 

οµάδα που πριν τριάντα χρόνια δεν θα υπήρχε, τουλάχιστον στις στατιστικές, όπως 

αναφέρει µε µια µικρή δόση ειρωνείας ο Lev Grossman, σήµερα είναι παρούσα και 

φαίνεται να επανακαθορίζει τον τρόπο που µέχρι πρότινος αντιλαµβανόµασταν 

έννοιες όπως αυτής της ενηλικίωσης, του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού, τα 

ηλικιακά στάνταρ για την δηµιουργία οικογένειας αλλά και τους ρόλους που 

απορρέουν από τα προαναφερθέντα. Ούτως ή άλλως τα ηλικιακά όρια της νεολαίας 

έχουν διευρυνθεί, ενώ εξαιτίας των εξατοµικευµένων διαφοροποιήσεων του νεανικού 

πληθυσµού, άτοµα άνω των 30 ετών είναι δυνατόν να συµµετέχουν ενεργά σε νεανικές 

δραστηριότητες δίχως να θεωρείται ότι παλιµπαιδίζουν. 60 

 

2.3.3 Οι µη γραµµικές πορείες ζωής 

 

Η τρίτη τάση αφορά την διαπίστωση ότι οι νέοι στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες 

ακολουθούν µη γραµµικές πορείες ζωής. Η µη γραµµική πορεία ενσωµατώνει το 

ακόλουθο χαρακτηριστικό: Ο νέος αναλαµβάνει περισσότερους του ενός κοινωνικούς 

ρόλους κάθε φορά, χωρίς όµως να υπάρχει συγκεκριµένη χρονική διαδοχή στην 

ανάληψη των ρόλων αυτών.  

 

Το γεγονός πως οι συγκρούσεις τόσο στο εσωτερικό του ρόλου όσο και ανάµεσα σε 

ρόλους που δεν µπορούν να παρακαµφθούν επειδή τόσες πολλές οµάδες προσδοκούν 

τόσα διαφορετικά και εν µέρει αντιφατικά πράγµατα 61 δεν αποτελεί βεβαίως 

πρόσφατο φαινόµενο και αναδεικνύει εν προκειµένω το ζήτηµα του εύρους των 

διακυµάνσεων της ρευστότητας ως αποτέλεσµα της µη γραµµικής πορείας ζωής των 

νέων. Το µεγάλο εύρος αυτών των διακυµάνσεων ενδεχοµένως οξύνει τη σφοδρότητα 

των συγκρούσεων αυτών και εντείνει περαιτέρω τη σύγχυση απ ότι σε συνθήκες 

                                                 
58 Grossman, L., Τριαντάρηδες, οπαδοί της αιώνιας εφηβείας, Η Καθηµερινή, 23/01/2005 σελ. 17 
59 Grossman, L., Τριαντάρηδες, οπαδοί της αιώνιας εφηβείας, Η Καθηµερινή, 23/01/2005 σελ. 17 
60 ∆εµερτζής, Ν., Σταυρακάκης, Γ., Νεολαία, Ο Αστάθµητος Παράγοντας; , Αθήνα 2008 σελ. 51 
61 Ritsert, J., Τρόποι σκέψης και βασικές έννοιες της Κοινωνιολογίας, Αθήνα 1996, σελ. 41  
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γραµµικής πορείας ζωής, όπου παρατηρείται συγκριτικά περιορισµένο εύρος 

διακυµάνσεων. Όπως αναφέρεται άλλωστε, αποτελεί χαρακτηριστικό της ύστερης 

νεωτερικότητας η κατατµηµένη ζωή όπου το άτοµο βιώνει ταυτόχρονα διακριτές 

εµπειρίες τόσο της νεανικής όσο και της ενήλικης ζωής
62. Θεωρούµε ότι η πίεση από 

διαφορετικές οµάδες, οργανώσεις και θεσµούς που συχνά µπορεί να είναι εκ 

διαµέτρου αντίθετοι µεταξύ τους εντείνουν τον κοινωνικό έλεγχο µε αποτέλεσµα το 

άτοµο να δυσχεραίνεται έτι περαιτέρω στην εκπλήρωση της αποστολής του ρόλου 

του και να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του.   

 

2.3.4 Εξατοµικευµένες προσωπικές πορείες 

 

Ως τέταρτη τάση, καταγράφεται από τους συγγραφείς την υποχώρηση των 

παραδοσιακών συλλογικών µοντέλων προς όφελος περισσότερο εξατοµικευµένων 

προσωπικών πορειών. Οι εξατοµικευµένες βιογραφίες αποδίδονται στην κατάρρευση 

των παραδοσιακών µορφών ζωής αλλά και στην επικράτηση πολιτισµικών και αξιακών 

προτύπων τα οποία εδράζονται σε ένα ατοµοκεντρικό τρόπο ζωής και ευθύνονται σε 

µεγάλο βαθµό για τη µειωµένη συµµετοχή των νέων στις παραδοσιακές δοµές 

κοινωνικής συλλογικότητας. 63  

 

Η έκπτωση συµµετοχής σε συλλογικές οντότητες, είναι ένα σηµαντικό στοιχείο που 

καταγράφεται και στις έρευνες για την νεολαία στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε την 

ερεύνα των ∆εµερτζή – Σταυρακάκη (2008), το 59,4% των νέων δεν συµµετέχει σε 

κανενός είδους οργάνωση συλλογικής δράσης. 64 Το ποσοστό αυτό είναι 

αναµφισβήτητα ένα από τα ψηλότερα, µαζί µε αυτά της Πορτογαλίας και της 

Ισπανίας, µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς ωστόσο να απέχει πολύ από τον 

Ευρωπαϊκό µ.ο. που είναι 50%. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι όσον αφορά την συλλογική 

δράση των νέων παρατηρείται µεγάλη διαφορά ανάµεσα στους νέους των χωρών της 

Νότιας Ευρώπης και της Βόρειας. Σε έρευνα του Ευρωβαρόµετρου, µόλις το 1/5 των 

Σουηδών δήλωσε ότι δεν συµµετέχει σε κανενός είδους συλλογική οντότητα.  

 

                                                 
62 ∆εµερτζής, Ν., Σταυρακάκης, Γ., Νεολαία, Ο Αστάθµητος Παράγοντας; , Αθήνα 2008 σελ. 51 
63 Κουλαΐδης, Β., ∆ηµόπουλος Κ., Ελληνική Νεολαία, Όψεις Κατακερµατισµού, Αθήνα 2005 σελ. 19 
64 Τα ευρήµατα της έρευνας, τουλάχιστον σε αυτό το κοµµάτι, φαίνεται να επιβεβαιώνονται και από συναφείς έρευνες. 
Σύµφωνα µε την έρευνα της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς  (1997) το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 58% ενώ σύµφωνα µε το 
Ευρωβαρόµετρο το ποσοστό που καταγράφεται είναι της τάξης του 63%.  



 27 

2.3.5 Άνοδος επιπέδου ποιότητας ζωής 

 

Ως πέµπτη τάση καταγράφεται από τους συγγραφείς η άνοδος επιπέδου ποιότητας 

ζωής κατά τις τελευταίες δεκαετίες στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Για την τεκµηρίωση της 

άποψης αυτής αναφέρουν µια περιεκτική φράση του Σακελλαρόπουλου. Το 

ενδιαφέρον των πολιτών των δυτικών κοινωνιών έχει µετατοπιστεί από τα ζητήµατα 

που άπτονται της καθηµερινής επιβίωσης σε ζητήµατα που σχετίζονται µε τη διεύρυνση 

του πεδίου των υλικών και συµβολικών πόρων στα οποία διαθέτουν πρόσβαση.  

 

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για µια φάση εξαιρετικά συµπαγής, οφείλουµε να 

βάλουµε ένα µικρό ερωτηµατικό γύρω από το κατά πόσο επίκαιρη είναι.  ∆εδοµένης 

της παρούσας οικονοµικής κρίσης και του αντίκτυπου που έχει στο µέσο 

καταναλωτή, ίσως να είναι µια ευκαιρία για ολόκληρο τον δυτικό κόσµο να 

αναστοχαστεί γύρω από την διεύρυνση του πεδίου των υλικών και συµβολικών 

πόρων. Μπορεί να αποτελέσει το γεγονός που ενδεχοµένως θα φέρει αλλαγές στον 

τρόπο κατανάλωσης, στην κυκλοφορία, στην οργάνωση της ζωής της πόλης, µια πιο 

λιτή αντίληψη για τη ζωή, που είναι πιο κοντά στις οικολογικές αντιλήψεις.65 Ο 

Τσαούσης αναφέρει ότι ο καταναλωτισµός συνίσταται στην αποδέσµευση από το 

παλιό, στην αναζήτηση του νέου και στην απόλαυση που δίδει η ικανότητα να 

αποκτηθεί το νέο αυτό, όπως και κάθε άλλο νέο που θα το αντικαταστήσει. Στην 

επανεξέταση αυτού ακριβώς του σηµείου ίσως οδηγηθεί ο δυτικός κόσµος κατά την 

διάρκεια της οικονοµικής κρίσης. Ιδιαίτερο ερευνητικό και όχι µόνον ενδιαφέρον, θα 

έχει η µελέτη του αντίκτυπου και στον έλληνα καταναλωτή πάντα σε συνάρτηση µε 

τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν την χώρα.   

 

Ωστόσο, οφείλουµε να αναρωτηθούµε και πάνω σε αυτό που αναφέρουν οι 

συγγραφείς σχετικά µε την άνοδο του επίπεδου ζωής. Τι τελικά είναι το επίπεδο 

ζωής; Μιλάµε για άνοδο του επιπέδου ζωής ή απλά για µεγαλύτερη ικανότητα 

κατανάλωσης; Θεωρούµε ότι αυτά τα δυο µπορούν να συνδυαστούν χωρίς όµως τα 

δύο αυτά µεγέθη να είναι ανάλογα και η αύξηση του ενός να σηµαίνει την αύξηση 

και του άλλου.   

 

                                                 
65 Παπαγιαννάκης, Μ.,  Ν.∆. και ΠΑΣΟΚ βολεύονται από τη συζήτηση για τα σκάνδαλα, Κυριακάτικη Αυγή, 17.05.09 
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2.3.6 Η «νεανικοποίηση» της γενικής κουλτούρας  

 

Ως έκτη και τελευταία τάση οι συγγραφείς αναφέρουν την «νεανικοποίηση» της 

γενικής κουλτούρας. Ως «νεανικοποίηση» ορίζεται το φαινόµενο διάχυσης στοιχείων 

νεανικής κουλτούρας σε όλες τις ηλικιακές οµάδες. Ήδη, έγινε µια έµµεση αναφορά 

λίγο παραπάνω όταν κάναµε λόγο για παράταση της νεανικής ηλικίας. Πώς αλλιώς 

άλλωστε µπορεί να εξηγηθεί την µερίδα του λέοντος στις αγορές των µηχανών Harley 

Davidson οπού υπήρξαν σύµβολο ελευθερίας των νέων ειδικά κατά τις δεκαετίες του 

‘60 και του ‘70, κατέχουν οι εξηντάρηδες; 66  

 

Ο Thomas Hylland Eriksen, αναφέρει πως ακόµα και η ηλικία έχει πάψει πια να 

αποτελεί αξιόπιστο δείκτη ταυτότητας, σε µια εποχή που οι προσωπικές αγγελίες 

ενδέχεται να ξεκινούν µε τις λέξεις «Νέος, 40 ετών, ζητεί…»67 Στην Ελλάδα το 

φαινόµενο αυτό παρατηρήθηκε από τις αρχές της δεκαετίας του 60 ενώ µετά την 

µεταπολίτευση εξαπλώθηκε µε γρήγορους ρυθµούς. Μετά την µεταπολίτευση ως 

αποτέλεσµα της µεγαλύτερης πολιτικοποίησης της νέας γενιάς της εποχής και της 

συνακόλουθης προσπάθειας πολλών νέων να γίνουν µέλη της κυρίαρχης ελίτ, η 

ελληνική κοινωνία εξελίχθηκε, ακολουθώντας το πρότυπο όψιµων βιοµηχανικών 

κοινωνιών, προς µια νεολαιοκρατία (juvenocracy). 68 Τα αποσπάσµατα που 

παρουσιάζουµε είναι σύγχρονα, αλλά πάει καιρός που παρατηρήθηκε αυτό το 

φαινόµενο. Ο Ugo Fabietti, ήδη από το 1986, αναφέρεται στην οξυδερκή 

παρατήρηση του ιστορικού Philippe Aries λέγοντας «υπήρχε µια εποχή που ο νέος 

αναζητούσε την συντροφιά του ενηλίκου, ή του µεγαλύτερου, που ήταν σε θέση να τον 

βγάλει από την εφηβεία του, και µε τον συγχρωτισµό να τον φέρει στον κόσµο των 

ενηλίκων. Σήµερα, µια τέτοια προαγωγή όχι µόνο δεν επιζητείται, αλλά αντίθετα αποθεί 

και µάλλον οι ενήλικοι είναι αυτοί που µιµούνται τους εφήβους». 69 

 

 

 

                                                 
66 Το κλίµα εκείνης της εποχής ίσως να αποτυπώνεται µε τον καλύτερο τρόπο στην ταινία Easy Rider (1969)  των Peter Fonda, 
Dennis Hopper και Terry Southern, σε σκηνοθεσία του δεύτερου.  Όπως αναφέρει η διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, 
είναι µια ταινία ορόσηµο αντικουλτούρας  και λυδία λίθος µιας ολόκληρης γενιάς που αιχµαλώτισε την εθνική φαντασία. Το 
Easy Rider εξερευνεί το κοινωνικό τοπίο, θέµατα και εντάσεις στις ΗΠΑ κατά την δεκαετία του 60, όπως η άνοδος και η πτώση 
του κινήµατος των hippies, η χρήση των ναρκωτικών και ο κοινοτικός τρόπος ζωής.  
67 Eriksen, TH., Η τυραννία της στιγµής, Γρήγορος και αργός χρόνος στην εποχή της πληροφορίας, Αθήνα 2005, σελ. 57  
68 Κουλαΐδης, Β., ∆ηµόπουλος Κ., Ελληνική Νεολαία, Όψεις Κατακερµατισµού, Αθήνα 2005 σελ. 20 
69 Fabietti U., Η οικοδόµηση της νεότητας, µια ανθρωπολογική προοπτική, Πρακτικά Συνεδρίου Ιστορικότητα, 
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2.4 Κουλτούρα και Πολιτισµός 

 

Η έννοια της γενιάς, η καλή γνώση των παραγόντων διαµόρφωσης και η επαφή µε το 

κοινωνικό γίγνεσθαι δεν είναι αρκετά εργαλεία ώστε να µας βοηθούν από µόνα στην 

εξέταση ζητηµάτων νεολαίας. Οι έννοιες του πολιτισµού και της κουλτούρας, 

νοούµενες ως σηµεία αναφοράς της συλλογικής ταυτότητας και της κοινωνικής 

κληρονοµιάς, δεν πρέπει να παραβλέπονται.  

 

Αν και συχνά οι δυο αυτές έννοιες εµφανίζονται ως ταυτόσηµες, ανάλογα µε τα 

ρεύµατα σκέψης και τις χώρες στις οποίες κατά καιρούς χρησιµοποιήθηκαν 

απέκτησαν διαφορετικό εννοιολογικό περιεχόµενο. Στην Γερµανία, οι έννοιες αυτές 

διαχωρίζονται µε έναν τρόπο που θυµίζει έντονα την καντιανή διαστολή µεταξύ ύλης 

και πνεύµατος και την αντίστοιχη γερµανική διαφοροποίηση µεταξύ επιστηµών της 

φύσης και επιστηµών του πνεύµατος . Κατά τον Άλφρεντ Βέµπερ ο όρος κουλτούρα 

(Kultur) δηλώνει τον πνευµατικό πολιτισµό: τις ιδέες και τις πεποιθήσεις. Ο όρος 

πολιτισµός (Zivilisation) αναφέρεται στον υλικό πολιτισµό: στα τεχνήµατα και στις 

γνώσεις για την κατασκευή τους. 70 Στην Γαλλία µε τον όρο κουλτούρα νοείται η 

ατοµική πνευµατική καλλιέργεια (culture de lettre) και έκφραση, ενώ όρος 

πολιτισµός υποδηλώνει την κοινωνική κληρονοµιά και τα συλλογικά επιτεύγµατα. 

Στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία οι όροι αυτοί συχνά χρησιµοποιούνται και ως 

ταυτόσηµοι.  

 

Σύµφωνα µε τον Αστρινάκη, αν η κοινωνία θεωρείται ένα σύνολο κοινωνικών 

σχέσεων, τότε η κουλτούρα είναι το περιεχόµενο αυτών των σχέσεων. Από 

συµπεριφοριστική άποψη, η κουλτούρα είναι το σύνολο της εκµαθηµένης 

συµπεριφοράς, που έχει αποκτηθεί κοινωνικά
71 (R.Firth, 1951). Ωστόσο η κουλτούρα 

δεν είναι ένα κοινωνικό κληροδότηµα αναλλοίωτο µέσα στον χρόνο, αναπτύσσεται 

µια αµφίδροµη και δυναµική σχέση ανάµεσα στον άνθρωπο και στα δοθέντα 

κοινωνικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι εν δυνάµει διατηρητέα, τροποποιήσιµα ή 

απορριπτέα.  

 

                                                 
70 Τσαούσης, ∆Γ. , Η Κοινωνία του Ανθρώπου, Αθήνα 1983, σελ. 118 
71 Αστρινάκης ΑΕ., Νεανικές Υποκουλτούρες, Αθήνα 1991, σελ. 6 
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Ο Ζαϊµάκης, στηριζόµενος στην σχολή του Birmingham, υποστηρίζει ότι η 

κουλτούρα είναι πλουραλιστική ωστόσο η πρόσβαση και η δυνατότητα χρήσης του 

πολιτισµικού κεφαλαίου είναι άνιση όπως άνιση είναι και η πρόσβαση σε κοινωνικές 

θέσης και αγαθά µε όρους κοινωνικής τάξης.72 Σε αυτό το σηµείο άλλωστε 

επισηµαίνει την διαφορά ανάµεσα στην ηγεµονική και στην κοινή κουλτούρα. Η 

ηγεµονική κουλτούρα, αναφέρει ο Ζαϊµάκης δηµιουργείται από αυτές τις οµάδες οι 

οποίες κατέχουν τη µεγαλύτερη εξουσία και επίδραση στην κοινωνία και των οποίων η 

κυρίαρχη κοινωνική θέση επιτρέπει να δηµιουργήσει µια κυρίαρχη κουλτούρα. 

Αντίθετα, η κοινή κουλτούρα συνιστά µια έκφραση της καθηµερινής ζωής των άλλων 

κοινωνικών οµάδων και τάξεων (…) σε πολιτισµικές περιοχές στις οποίες η ηγεµονική 

κουλτούρα είναι αδύνατη να διεισδύσει ολοκληρωτικά.73  

 

2.5 Υποκουλτούρα ή Υποπολιτισµός και οι επιµέρους ταξινοµήσεις 

 

Η κουλτούρα ωστόσο δεν είναι µια έννοια που χαρακτηρίζει καθολικά όλα τα µέλη 

της κοινωνίας. Τα επιµέρους στοιχεία µπορεί να είναι ποικίλα, ετερόκλητα ή και 

αντιφατικά µεταξύ τους κάτι που ίσως συνδέεται µε τον βαθµό οµοιογένειας της 

κοινωνίας. Η κοινωνία αποτελείται από οµάδες και υποσύνολα που έχουν τις δικές του 

το καθένα πολιτιστικές ιδιαιτερότητες οι οποίες υπάρχουν και λειτουργούν σαν 

εκφράσεις ξεχωριστών ταυτοτήτων χωρίς µε αυτό να ανατρέπεται η πολιτιστική ενότητα 

στο σύνολό της.74 Οι όροι υποπολιτισµός ή υποκουλτούρα χρησιµοποιούνται για να 

περιγράψουν αυτά τα υποσύνολα.  

 

Οι υποκουλτούρες σύµφωνα µε τον D. Downes όπως αναφέρεται στον Αστρινάκη 

ταξινοµούνται επιµέρους σε τρία είδη. Αρχικά έχουµε αυτές που σχηµατίζονται έξω 

από τα όρια της κυρίαρχης οµάδας. Είναι υποκουλτούρες όπως αυτής της οµάδας 

µεταναστών οι οποίες γίνονται υποκουλτούρες στον πλαίσιο της κουλτούρας υποδοχής, 

ή οι περιφερειακές και τοπικές κουλτούρες που συγχωνεύονται ή, αντιθέτως, αποτελούν 

απάντηση στην περιβάλλουσα κυρίαρχη κουλτούρα 75 (εθνοτικές ή µειονοτικές 

κουλτούρες). Στην συνέχεια µπορούµε να διακρίνουµε τις υποκουλτούρες οι οποίες 

προέρχονται από το εντός της κυρίαρχης κουλτούρας όπως οι ηλικιακές ή 

                                                 
72 Ζαϊµάκης, Γ., Σηµειώσεις µαθήµατος Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου, Ρέθυµνο 2007, σελ. 36 
73 Ζαϊµάκης, Γ., Σηµειώσεις µαθήµατος Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου, Ρέθυµνο 2007, σελ. 37 
74 Τσαούσης, ∆Γ. , Η Κοινωνία του Ανθρώπου, Αθήνα 1983, σελ. 120 
75 Αστρινάκης ΑΕ., Νεανικές Υποκουλτούρες, Αθήνα 1991, σελ. 7 
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επαγγελµατικές υποκουλτούρες (άτυπες οµάδες). Τέλος, και σύµφωνα πάντα µε τον 

D.Downes όπως αναφέρεται στον Αστρινάκη ο τρίτος τύπος υποπολιτισµών 

αποτελείται από αυτούς που διαµορφώνονται ως αρνητική απάντηση στις κοινωνικές 

και πολιτισµικές συνθήκες
76 («κατ εξοχήν υποκουλτούρες», παρεκκλίνουσες ή και 

παραβατικές οµάδες, θρησκευτικές σέχτες).  

 

Ο K.Gelder το 2007 υποστηρίζει ότι οι υποκουλτούρες έχουν τις δικές τους κοινές 

συµβάσεις αξίες και τελετουργικά, αλλά συχνά φαντάζουν και ως βυθισµένες και 

απορροφηµένες στον εαυτό τους στοιχείο που τις διακρίνει από τις αντικουλτούρες 

(countercultures). Ο Gelder προσδιορίζει έξι διαφορετικούς τρόπους στα πλαίσια των 

οποίων οι υποκουλτούρες µπορούν να γίνουν αντιληπτές. 77 (µ.τ.σ.) 

 

i. Μέσα από την συχνά αρνητική σχέση τους µε την εργασία 

ii.  Μέσα από την αρνητική ή αµφιθυµική σχέση τους µε την κοινωνική τάξη 

iii.  Μέσα από την σχέση τους περισσότερο µε την περιοχή παρά µε την 

ιδιοκτησία 

iv. Μέσα από το κίνηµα εξόδου από το σπίτι και των µη οικιακών τρόπων του 

ανήκειν    

v. Μέσα από τον ενστερνισµό στυλ που υπερβαίνει τα όρια και αγγίζει την 

υπερβολή 

vi. Μέσα από την άρνηση των κοινοτοπιών της συνηθισµένης ζωής και της 

µαζικοποίησης  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Αστρινάκης ΑΕ., Νεανικές Υποκουλτούρες, Αθήνα 1991, σελ. 8 
77 Gelder, K., Subcultures: Cultural Histories and Social Practice, London and New York, 2007.  



 32 

2.6 Νεανικά Κινήµατα και Νεανικές Υποκουλτούρες, στον δυτικό κόσµο, µια 

ιστορική αναδροµή.78  

 

Από τους Γερµανούς αστούς στις φασιστικές οργανώσεις του 40 ή από την δεύτερη 

βιοµηχανική επανάσταση ως το τέλος του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου 

 

Αν µπορούµε µε σιγουριά να πούµε κάτι, αυτό είναι ότι έχει κυλήσει πολύ νερό στο 

αυλάκι για να φτάσουµε στις σηµερινές άτυπες διαδικτυακές κοινότητες νέων. Το 

ερευνητικό ενδιαφέρον γύρω από θέµατα υποκουλτούρων και νεανικής 

παραβατικότητας (subcultures and delinquency), ξεκίνησε σύµφωνα µε τον Mike 

Brake79 ήδη από το 1930. Οι πρώτες οργανώσεις νέων όµως αρχίζουν να 

εµφανίζονται τον 19ο αιώνα, τότε πουν ιστορικοί όπως ο Philippe Aries και John 

Gillis σύµφωνα µε τον Λάσκο, τοποθετούν την απαρχή της νεανικής ιδιότητας. Οι 

οργανώσεις αυτές ωστόσο δεν διεκδικούσαν για τον εαυτό τους τον ορισµό της 

«νεολαίας» ή του «νεανικού κινήµατος» και δεν απευθυνόταν σε µια ιδιαίτερη 

κατηγορία του πληθυσµού µε πρώτο κριτήριο την ηλικία, ούτε είχαν µια δραστηριότητα 

προσαρµοσµένη σε αυτή την διάσταση της νεανικότητας.80 Η κατάσταση φαίνεται όµως 

να αλλάζει σύµφωνα µε τον προαναφερθέντα µελετητή κατά την δεύτερη 

βιοµηχανική επανάσταση και ότι αυτήν ακολούθησε. Η αστικοποίηση, η διάδοση σε 

κοινωνικά στρώµατα και αύξηση του χρόνου της στοιχειώδους εκπαίδευσης, η 

υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και η επέκταση του εκλογικού δικαιώµατος ήταν 

κάποιοι από τους παράγοντες που ώθησαν στην δηµιουργία ενός χρονικού κενού 

ανάµεσα στην εξαρτηµένη παιδική ηλικία και στην ανεξάρτητη ενήλικη ζωή. Η 

αναγνώριση της στρατηγικής σηµασίας του (δηλ. του χρόνου αυτού) οδήγησε στη 

διαµάχη για την κατάληψη ή την υπεράσπιση του. Η δισηµία αυτή του ακάλυπτου 

χρόνου αποτέλεσε και το υπόβαθρο της διπλής υπόστασης των νεανικών οργανώσεων: 

                                                 
78 Το παρόν υποκεφάλαιο διαχωρίζεται σε δύο µέρη. Στο πρώτο γίνεται αναφορά για τη νεολαία από τον δέκατο ένατο αιώνα ως 
τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, ενώ  στο δεύτερο γίνεται λόγος για τη νεολαία από τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο µέχρι και το 
1989. Ο διαχωρισµός δεν έγινε µόνο για να εξυπηρετηθούν λόγοι ανάγνωσης, οι συγγραφείς προχώρησαν σε αυτόν σκεπτόµενοι 
ότι ο κοινωνικός χρόνος που έχει διανυθεί από το τέλος του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου ως και το 1989 είναι τεράστιος. 
Σαφέστατα και στο παρόν υποκεφάλαιο υπάρχουν µεγάλες ελλείψεις που µπορεί κάποιος, και όχι απαραίτητα µελετητής της 
νεολαίας να ανακαλύψει. ∆εν γίνονται αναφορές στους teddy boys, στους skinheads, στο glam rock στους Rastafarians, στο 
τεράστιο κεφάλαιο µαύρη κουλτούρα ή στις ισπανικές µειονότητες των ΗΠΑ. ∆υστυχώς οφείλαµε να παραλείψουµε λόγο 
έκτασης πολύ σπουδαία κοµµάτια της ιστορίας της νεότητας. Ο αναγνώστης ίσως ακόµη να απορήσει γιατί η ιστορική αφήγηση 
σταµάτησε στο κοµβικό για την ανθρώπινη ιστορία 1989. ∆εν θέλαµε να πάρουµε το ρίσκο όµως να µιλήσουµε για φαινόµενα 
τα οποία είναι ακόµη εν εξελίξει (βλ.emo), ωστόσο στο 2.3 αν και δεν αναφερόµαστε σε υποκουλτούρες ή κινήµατα νέων 
αναφέρουµε αναλυτικά όλους τους παράγοντες που διαµορφώνουν τη νεολαία στον σύγχρονο δυτικό κόσµο.   
79 Brake, M., Comparative Youth Culture, The sociology of youth subcultures in America, Britain and Canada, Routledge ,1990 
80 Λιάκος, Α., Η εµφάνιση των νεανικών οργανώσεων, Το παράδειγµα της Θεσσαλονίκης, Πρακτικά Συµποσίου Ιστορικότητα, 
1986 σελ.594 
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Κίνηµα χειραφέτησης σωµατικής, συναισθηµατικής και κοινωνικής, αλλά και 

επιχείρηση χειραγώγησης φυσικής, ιδεολογικής, πολιτικής. Η διπλή υπόσταση έκανε την 

εµφάνιση της και στους δύο πόλους της αντίθεσης: Για να γίνει πειστική και 

αποτελεσµατική η χειραγώγηση έπρεπε να στηρίζεται σε µορφές αυθορµητισµού και 

αυτονοµίας. Για να γίνει αποτελεσµατική η χειραγώγηση έπρεπε να στηρίζεται σε 

µορφές αυθορµητισµού και αυτονοµίας. Για να γίνει αποτελεσµατική η χειραφέτηση 

έπρεπε να χειραγωγηθούν οι ανεξέλεγκτες τάσεις, να οµογενοποιηθεί και να 

πειθαρχηθεί η διαµαρτυρία. Ακριβώς η σύµπτωση αυτών των δύο κατευθύνσεων έδωσε 

υπόσταση στο φαινόµενο των νεανικών οργανώσεων.81 

 

Τα πράγµατα ωστόσο φαίνεται πάλι να παίρνουν µια άλλη στροφή στα τέλη της 

πρώτης δεκαετίας του 1900, µε την ίδρυση της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς Νέων το 

1907, και µε την διάδοση του προσκοπισµού, από την ίδρυση του το 1908, που 

φαίνεται να οικειοποιήθηκαν τόσο οι φιλελεύθεροι αστοί που βρήκαν εκεί µια 

απάντηση στα σχέδια των σοσιαλιστών, όσο και η εκκλησία, η οποία δεν µπορούσε 

να µείνει εκτός του παιχνιδιού για την κατάκτηση του χρονικού κενού. Σχεδόν 

ταυτόχρονα, εµφανίζονται στην Γερµανία, ενώσεις από νεαρούς αστούς, όπου τα 

όνειρα τους δεν χωρούσαν στην πατερναλιστική Γερµανία της µετά Βίσµαρκ εποχής 

και του στρατιωτικού στυλ. Η αµφισβήτηση αυτή που έρχεται σε µια περίοδο 

ευηµερίας και ανάπτυξης και ιστορικοί αναγνωρίζουν σε αυτήν επιρροές του Νίτσε 

και της µη ορθολογικής φιλοσοφίας γενικότερα αλλά και επίδραση του παροξυσµικού 

νατουραλισµού που εκφράστηκε από το κίνηµα zuruck zur Natur (επιστροφή στην 

φύση), αφετηρία για τους Οικολόγους και τους «Πράσινους» του σήµερα.82 Αξίζει να 

αναφέρουµε ακόµη τα αναρχικά σχολεία του Αµβούργου και της Βρέµης, αλλά και το 

γεγονός ότι όλες αυτές οι οµάδες νέων κατάφεραν να δικτυωθούν και να αποκτήσουν 

µια στοιχειώδη οργάνωση όπως επίσης ότι σε αυτά τα κινήµατα σύµφωνα µε µελέτες 

εντοπίζονται και οι απαρχές του κινήµατος των οµοφυλοφίλων που επανεµφανίστηκε 

αρκετά χρόνια µετά, στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.    

 

Μετά το τέλος του πρώτου παγκοσµίου πολέµου, ο φασισµός θα εισέλθει ως άλλος 

ένας διεκδικητής χώρου στο παιχνίδι για να δώσει στην νεολαιίστικη οργάνωση µια 

                                                 
81 Λιάκος, Α., Η εµφάνιση των νεανικών οργανώσεων, Το παράδειγµα της Θεσσαλονίκης, Πρακτικά Συµποσίου Ιστορικότητα, 
1986 σελ.595  
82 Santoni Rugiu, A., Κινήµατα Νεολαίας στην προφασιστική και µεταφασιστική Ευρώπη, Πρακτικά Συµποσίου Ιστορικότητα, 
1986 σελ.588 
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θέση κυρίαρχη και χαρακτήρα ολοκληρωτικό.83 Η εξάπλωση του ήταν σαφώς 

ευκολότερη µέσα σε µια διαλυµένη Ευρώπη, όπου όλοι δυσαρεστούσαν για την 

έλλειψη εργασίας και γενικά για την έλλειψη ενθαρρυντικών προοπτικών ή 

ικανοποιητικής αναγνώρισης.84 Ο φασισµός θα επικρατήσει στα γερµανικά 

πανεπιστήµια, οι σοσιαλιστές ούτως οι άλλως δεν θεωρούσαν τουλάχιστον µέχρι τον 

Β’ Παγκόσµιο πόλεµο τα πανεπιστήµια ως προνοµιακό χώρο δράσεις και θεωρούσαν 

τους φοιτητές µικροαστικά στοιχεία. Μετά το κλείσιµο της οδυνηρής παρένθεσης του 

δευτέρου παγκοσµίου πολέµου, τουλάχιστον σε ότι αφορά το θέµα της εδραίωσης της 

«ειρήνης», της ισορροπίας του τρόµου δηλαδή, τα πράγµατα θα είναι πολύ 

διαφορετικά για την µεταπολεµική νεολαία.  

 

Από τους beatniks ως την disco ή από την δεκαετία του 50 ως το 1989 

 

Ο Μάριο Μάφι αφιερώνει δύο σχεδόν σελίδες που διαβάζονται απνευστί για να 

περιγράψει το αµερικανικό πανόραµα της δεκαετίας του 50 και να δεχθεί ουσιαστικά 

τον Mannheim µιλώντας για κοινωνικές, φυλετικές και ψυχολογικές εντάσεις 

ανάµεσα στις γενιές. Έτσι ο όρος beat εµφανίζεται για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη 

το 1948, τέσσερα χρόνια µόλις από το τέλος του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου, από 

τον συγγραφέα Jack Kerouac για να περιγράψει την αντικοµφορµιστική νεολαία που 

συγκεντρώνονταν στην πόλη την περίοδο εκείνη.  

 

Ο όρος µπήκε σε χρήση το 1952, την ίδια χρονιά που στο Cleveland των ΗΠΑ 

διοργανώθηκε η πρώτη rock n roll συναυλία, και ο συγγραφέας John Clellon Holmes 

κυκλοφορεί ένα από τα πρώτα µυθιστορήµατα γύρω από την γενιά beat. Είναι 

δύσκολο να αποδώσουµε στα ελληνικά µια σειρά από λογοπαίγνια που 

αποσαφηνίζουν την έννοια του beat,85 συνοψίζοντας όµως beat είναι αυτός που αν και 

καταπονηµένος (beaten down) µπορεί να κοιτάζει ψηλά. Μπορεί κάθε γενιά να 

πιστεύει ότι κληρονόµησε το «χειρότερο κόσµο απ όλους» αλλά η γενιά beat έχει τους 

περισσότερους λόγους να τρέφει αυτήν την πεποίθηση. (…) Η γενιά beat είναι προϊόν 

τούτου του κόσµου, δεν γνώρισε άλλους. Είναι η πρώτη γενιά στην αµερικανική ιστορία 

                                                 
83 Λιάκος, Α., Η εµφάνιση των νεανικών οργανώσεων, Το παράδειγµα της Θεσσαλονίκης, Πρακτικά Συµποσίου Ιστορικότητα, 
1986 σελ.596 
84 Santoni Rugiu, A., Κινήµατα Νεολαίας στην προφασιστική και µεταφασιστική Ευρώπη, Πρακτικά Συµποσίου Ιστορικότητα, 
1986 σελ.589 
85 Upbeat, Beatific  
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που µεγάλωσε σε µια εποχή όπου τα στρατιωτικά γυµνάσια είναι στοιχείο της εθνικής 

ζωής, είναι η πρώτη γενιά που οι µαγικές συνταγές της ψυχανάλυσης έγιναν καθηµερινή 

τροφή της διάνοιας, (...) είναι η πρώτη γενιά που µεγάλωσε σ’ έναν κόσµο όπου η 

τελική λύση όλων των προβληµάτων µοιάζει να είναι µόνο µια: η πυρηνική 

καταστροφή. 86  

 

Η γενιά αυτή θα αναπτύξει µια δυναµική σχέση µε συγγραφείς της δεκαετίας του 

πενήντα, όπως ο Allan Ginsberg, ο Jack Kerouac και ο William Burroughs, θα δώσει 

το όνοµα της σε ένα ολόκληρο λογοτεχνικό ρεύµα, θα συνδεθεί άρρηκτα µε µεγάλους 

της jazz όπως ο Dizzy Gillespie, οι εκφράσεις της θα παραλληλιστούν µε 

καλλιτεχνικά ρεύµατα όπως αυτό του αφηρηµένου εξπρεσιονισµού, ενώ παράλληλα 

θα θέσει τις βάσεις για το κίνηµα των hippies στην αµέσως επόµενη δεκαετία. 

Παράλληλα το rock n roll, ένα µείγµα µαύρης και λευκής µουσικής, το οποίο εξήχθη 

στην Μεγάλη Βρετανία για να επιστρέψει από εκεί ανανεωµένο το 1964, κατακτά 

όλο και περισσότερο το νεανικό ακροατήριο, σε µια περίοδο όπου στην Αµερική 

άρχισαν να βγαίνουν στην επιφάνεια ζητήµατα φυλετικών διακρίσεων. Αξίζει να 

σηµειώσουµε πως εκείνα τα χρόνια έκαναν εµφάνιση και τα πρώτα ίσως περιοδικά 

για το rock n roll87, που απευθύνονταν κυρίως σε νέους και νέες fan των µουσικών 

σχηµάτων.   

 

Τα είδωλα του rock n roll µετά από ένα χρονικό διάστηµα θα γίνουν αφίσες για να 

κοσµήσουν τα νεανικά δωµάτια και θα πρωταγωνιστήσουν σε κινηµατογραφικές 

ταινίες. Μια δεκαετία αργότερα η beatlemania θα αποκτήσει διαστάσεις υστερίας, 

µέχρι σηµείου αυτοκτονίας κατά τον γάµο του τότε σκαθαριού Paul McCartney. Οι 

απαιτήσεις των νεαρών fan θα ξεπεράσουν κάθε όριο φαντασίας, λέγεται ότι πέρα 

από ερωτικές επιστολές, αυτόγραφα και λοιπές, αναµενόµενες ίσως εκφράσεις 

θαυµασµού, οι νεαροί και κυρίως οι νεαρές fan µέχρι και τσίχλες έστελναν στα 

συγκροτήµατα, ζητούσαν να τις µασήσουν για λίγο και να τους τις στείλουν πίσω. 

 

Παράλληλα στην Μεγάλη Βρετανία ανθίζει το βραχύβιο κίνηµα των mod. Ο όρος 

mod αποτελεί σύντµηση του modernist και χαρακτήριζε τους νέους εκείνους που από 

τα τέλη δεκαετίας του 50 ως µέσα της δεκαετίας του 60, απέρριψαν τα πρότυπα της 

                                                 
86 Μάφι, Μ., Underground, Αθήνα, 1983 σελ 29-30 
87 16 Magazine, Tiger Beat  
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εποχής τα οποία θεωρούσαν παρωχηµένα, άκουγαν pop, soul, ska και r’n’b µουσική, 

ντύνονταν µε χειροποίητα κοστούµια και κυκλοφορούσαν µε ιταλικά scooters όπου 

για πρώτη φορά από µέσο µετακίνησης θα αναδειχθούν σε αξεσουάρ. Η ζύµωση 

διαφορετικών υποκουλτούρων, τότε, όπως και σήµερα άλλωστε δεν θα γίνεται πάντα 

µε όρους ανταλλαγής απόψεων και κατανόησης88. Ήταν στις 29 Μαρτίου του 1964 

όταν πραγµατοποιήθηκε στην Μεγάλη Βρετανία η πρώτη σύγκρουση ανάµεσα σε 

mods και rockers που αποτυπώθηκε και στον τύπο της εποχής. Mod, που ως τότε 

διαπληκτιζόταν µόνο λεκτικά µε τους rockers, επιτέθηκαν στους δεύτερους µε σκοπό 

να τους ρίξουν στη θάλασσα. Ήταν ίσως η πρώτη «µάχη» ανάµεσα σε οπαδούς 

διαφορετικών υποκουλτούρων.89   

 

Το κίνηµα των hippies τώρα, το κίνηµα το οποίο χρωµάτισε όσο κανένα και 

ταυτίστηκε µε την δεκαετία του 60, πειραµατίστηκε µε τις εκφράσεις της 

σεξουαλικότητας, τους εναλλακτικούς τρόπους πάτησε ουσιαστικά πάνω στους 

beatniks, κρατώντας κάποια χαρακτηριστικά, όπως τα προαναφερθέντα και 

προσθέτοντας κάποια άλλα, είχε σαφώς περισσότερο πολιτικό χαρακτήρα και δεν 

δίστασε να υψώσει το ανάστηµα του απέναντι στον πόλεµο του Βιετνάµ, στην καρδιά 

του ψυχρού πολέµου και λίγα χρόνια µόλις µετά την κρίση στον κόλπο των Χοίρων. 

Οι beatniks δεν ακολούθησαν σαν συµπαγής οµάδα στο κίνηµα των hippies. Ο Allan 

Ginsberg µετεξελίχτηκε σε κορυφαία µορφή του αντιπολεµικού κινήµατος, ο Jack 

Kerouac στάθηκε κριτικά απέναντι του.  

 

Παρά την στάση των beatniks, η δεκαετία του 60 είχε έρθει. Ήταν η δεκαετία του 

«Καλοκαιριού της Αγάπης» (1967), του Woodstock (1969), της «διεύρυνσης της 

συνείδησης» µέσω ναρκωτικών και του ψυχεδελικού ροκ. Ήταν εκείνη η δεκαετία 

άλλωστε, όπου σύµφωνα µε την περιεκτική περιγραφή του Μάριο Μάφι 

ανακαλύφθηκε ένας µυθικός Φυσικός Άνθρωπος, αµόλυντος, εναρµονισµένος µε την 

φύση και κείνη την όχι λογική αλλά φανταστικο-µυστικιστική δραστηριότητα που 

αντιτάσσει κανείς ενστικτωδώς σαν πρώτη άδολη άµυνα στην αποστέγνωση της 

τεχνολογίας, για να προσθέσει λίγο παρακάτω: Έπειτα προστέθηκε το αίτηµα για 

                                                 
88 Αποτελεί σίγουρα ενδιαφέρον πεδίο µελέτης η σύγκρουση των νεανικών υποκουλτούρων. Από εκείνη την πρώτη σύγκρουση 
ανάµεσα σε mods και rockers, ως σήµερα όπου τέτοιες συγκρούσεις (emo vs. trends) καταλαµβάνουν τηλεοπτικό χρόνο σε 
δελτία ειδήσεων και «ενηµερωτικές» εκποµπές όπου η απλά και µόνο ειδησεογραφική κάλυψη των γεγονότων και όχι η 
βαθύτερη ανάλυση προκαλούν πανικό σε ένα µεγάλο κοµµάτι της κοινωνίας.  
89 Βλ. περισσότερα «100 Στιγµές που ...Ρόκαραν τον κόσµο», συλλεκτική έκδοση του περιοδικού Ποπ και Ροκ (έκδοση κατά 
προσέγγιση 1999-2000)   
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πολιτιστική επανάσταση, κοινωνική ανανέωση, αναρχισµό, µέσα σε µια ολοκληρωτική 

δυσπιστία όµως για τις παραδοσιακές πολιτικές λύσεις, είτε ήταν αυτές ο 

κοινοβουλευτισµός είτε η επανάσταση. Ήταν η δεκαετία της µη-βίας, της Flower 

Power, της εύκολης αισιοδοξίας, των happenings, των ολλανδών Provos, της 

αυταπάτης για µια αλλαγή εφικτή µε το ευαγγέλιο, της λύσης των προβληµάτων από 

έναν από µηχανής θεό, τα ναρκωτικά, το σεξ, το διαλογισµό της Ανατολής.90 Το 1968 

θα είναι ένα έτος το οποίο θα σηµαδέψει την ιστορία της Ευρώπης. ∆εν είναι µόνο τα 

τανκς του Συµφώνου της Βαρσοβίας τα οποία θα εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία 

στις 21 Αυγούστου του 1968 για να καταστείλουν τις µεταρρυθµίσεις που προωθούσε 

η κυβέρνηση Ντούµπτσεκ
91, αλλά και τα γεγονότα του Μαΐου στην Γαλλία τα οποία 

αποτελούν ακόµη και σήµερα σηµείο αναφοράς και αντικείµενο µακροσκελών 

αναλύσεων. 

 

Τα γεγονότα ξεκίνησαν από κινητοποιήσεις µαθητών και φοιτητών επεκτάθηκαν µε 

γενική απεργία για να φθάσουν στην διάλυση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και την 

προκήρυξη εκλογών από Γάλλο πρόεδρο Σαρλ ντε Γκολ. Η εξέγερση η οποία 

κράτησε δεν κράτησε έναν µήνα που αµφισβήτησε τη µεταπολεµική κοινωνία και 

ταυτίστηκε στη συνείδηση του κόσµου ως σηµείο σταθµός για τη µετάβαση από τον 

συντηρητισµό στις φιλελεύθερες ιδέες.  

 

Τα γεγονότα του γαλλικού Μάη τα ακολούθησαν γρήγορα µαζικές φοιτητικές 

διαδηλώσεις στη Γιουγκοσλαβία, όπου έθεσαν µεταρρυθµιστικά αιτήµατα. Ο πρόεδρος 

Τίτο είχε τη σοφία να ηρεµήσει τους φοιτητές στις 9 Ιουνίου. Το γεγονός ότι το 

φοιτητικό κίνηµα έκανε την εµφάνισή του σχεδόν ταυτόχρονα, ανατολικά και δυτικά 

του λεγοµένου τότε «σιδηρού παραπετάσµατος», είναι από τα πιο χαρακτηριστικά και 

απρόσµενα στοιχεία του 1968. Το φοιτητικό κίνηµα δεν περιορίστηκε στη ∆ύση. Το 

φθινόπωρο, όταν το δράµα πέρασε ξανά πάνω από τον Ατλαντικό, στο Μεξικό αυτή τη 

φορά, το πιο θεαµατικό επεισόδιο ήταν η σφαγή φοιτητών και πολιτών σε µεγάλη 

                                                 
90 Μάφι, Μ., Underground, Αθήνα, 1983 σελ 29-30 
91 Αλεξάντερ Ντούµπτσεκ (1921-1992) Τσεχοσλοβάκος πολιτικός, ηγέτης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Τσεχοσλοβακίας 
κατά την περίοδο της εισβολής του 1968. Μεταρρυθµιστής, υπερασπίστηκε και προώθησε τις απόψεις του Ότο Σίκ. Κατά την 
άποψη του Σικ έπρεπε να εγκαταλειφθεί ο κρατικός σχεδιασµός και έλεγχος της οικονοµίας και στη θέση τους να αναπτυχθεί µια 
«σοσιαλιστική οικονοµία της αγοράς», να απελευθερωθούν οι επιχειρήσεις από τον κρατικό έλεγχο και να παταχθεί η 
γραφειοκρατία. Ο Σικ πρότεινε επίσης να επιτραπεί η λειτουργία αυτόνοµων συνδικάτων και µικρών ιδιωτικών κοινοπραξιών 
(joint ventures) µε δυτικές εταιρείες, να προωθηθούν θεσµοί αυτοδιοίκησης των εργαζοµένων και να σταµατήσει ο κρατικός 
έλεγχος των τιµών. Οι απόψεις του Σικ έµειναν στην ιστορία ως «Τρίτος ∆ρόµος» ενώ η όλη προσπάθεια φιλελευθεροποίησης 
ως «Άνοιξη της Πράγας». Οφείλουµε να αναφέρουµε και των ρόλο της φοιτητικής Νεολαίας όπου ήδη από το 1967 είχε αρχίσει 
να διαµαρτύρεται, προβάλλοντας, τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο συνδικαλιστικά αιτήµατα. Οι κινητοποιήσεις της χρονιάς 
εκείνης κατεστάλησαν βίαια.    
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δηµόσια συγκέντρωση που έγινε στην Πόλη του Μεξικού, λίγο προτού αρχίσουν οι 

Ολυµπιακοί Αγώνες. Η συγκέντρωση αυτή ήταν το αποκορύφωµα µεγάλων λαϊκών και 

φοιτητικών κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα.92 

 

Στα µέσα µε τέλη της δεκαετίας του 70, αφού το κίνηµα των hippies είχε πλέον 

ξεφουσκώσει, η έκρηξη του punk, σχεδόν ταυτόχρονη στις δύο άκριες του 

Ατλαντικού θα συνεπάρει ένα µεγάλο κοµµάτι του νεανικού πληθυσµού. Tο punk θα 

ξαναφέρει στο προσκήνιο τις βασικές αρχές του rock n roll, ο κόσµος φαίνεται να 

είχε κουραστεί από µουσικούς δεινοσαύρους, οι οποίοι, όπως είχε γραφτεί κάποτε σε 

µουσικό περιοδικό, ήξεραν να παίζουν πολύ καλά τα όργανα τους. Ο Sid Vicious, ο 

αυτοκαταστροφικός ηγέτης των βρετανών Sex Pistols, θα ξεστοµίσει πρώτη φορά 

στην τηλεόραση την λέξη fuck93, ενώ στην ίδια χώρα, οι Clash, µεγάλοι µουσικοί 

πειραµατιστές θα δώσουν πολιτική χροιά στα κοµµάτια τους.94 Παράλληλα, στη Νέα 

Υόρκη αποκτούν όλο και µεγαλύτερη διασηµότητα η πολιτικοποιηµένη µουσικός - 

ποιήτρια Patty Smith αλλά και οι Talking Heads, όπου µε την αγχωτική φωνή του 

David Byrne θα µιλήσουν για την ζωή στις µεγαλουπόλεις. Ωστόσο µια προσέγγιση 

στο punk καθαρά µουσική, θα είναι πέρα για πέρα µονοµερής. Το punk δεν θα είχε 

ποτέ τόσο µεγάλη απήχηση αν δεν έβρισκε, ή καλύτερα αν δε αναδυόταν µέσα από 

την ιδιαίτερη συγκυρία της εποχής. ∆εν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα punk 

συγκροτήµατα θα εξοβελιστούν στα άκρα του πολιτικού φάσµατος.95  Στην Μεγάλη 

Βρετανία η Margaret Thatcher θα εκφράσει την πιο σκληρή εκδοχή του 

νεοφιλελευθερισµού, οι κοινωνικές εντάσεις θα ενταθούν, το Brixton θα παραδοθεί 

στις φλόγες και ως βαλβίδα εκτόνωσης χρησιµοποιηθεί ο µακρινός πόλεµος στα 

Φόκλαντ. Το πρόταγµα του punk είναι απελευθερωτικό, σύµφωνα µε τα λεγόµενα 

του Joe Strummer, ενός εκ των φυσικών ηγετών του κινήµατος.96 Η αγωνία για το 

µέλλον, θα εκφραστεί και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού µε έναν ταυτόσηµο 

τρόπο. No Future θα ουρλιάζουν οι Sex Pistols στην Μεγάλη Βρετανία, ενώ 
                                                 
92 Hobsbawm Eric, 1968: Η χρονιά που θα άλλαξε τον κόσµο, ειδική έκδοση της εφηµερίδας «Το Βήµα»  
93 Μερικά χρόνια πριν, η επίµαχη λέξη µπήκε στο µουσικό προσκήνιο από τους The Who, δειλά και µε υπαινιγµό. Ο Pete 
Townsend στο κλασικό πλέον κοµµάτι, My Generation (1966), αναφωνεί   “Why don't you all f-f-f-f-fade away!” Οι Sex Pistols 
προχώρησαν στον στολισµό του παρουσιαστή Bill Grundy µε χιλιάδες κοσµητικά επίθετα την 01.12.1976. Βλ. περισσότερα 
«100 Στιγµές που ...Ρόκαραν τον κόσµο», συλλεκτική έκδοση του περιοδικού Ποπ και Ροκ (έκδοση κατά προσέγγιση 1999-
2000)   
94 Λίγοι τίτλοι ενδεικτικά: London’s Burning (το Λονδίνο φλέγεται), Guns of Brixton (τα όπλα του Μπρίξτον, αναφέρεται στις 
ταραχές στην υποβαθµισµένη τότε συνοικία του Λονδίνου), Ivan meets GI Joe (Ο Ιβάν συναντάει τον Τζι Αϊ Τζο), Lost in a 
supermarket (Χαµένος µέσα σε ένα σουπερµάρκετ).   
95 Οι Dead Kennedys, το συγκρότηµα µε το τόσο προκλητικό όνοµα δεν θα διστάσουν να απευθυνθούν σε οµόηχα µεν 
συγκροτήµατα, αλλά διαφορετικών πολιτικών αποχρώσεων, τραγουδώντας τους, το κοµµάτι µε τον  εύγλωττο τίτλο “Nazi punks 
fuck off”. 
96 Punk rock is meant to be our freedom. We're meant to be able to do what we want to do. 



 39 

παράλληλα στη Νέα Υόρκη ο Richard Hell θα υποστηρίζει ότι ανήκει σε µια «κενή 

γενιά»97. ∆εν είναι µόνο η µουσική και οι στίχοι, κραυγές συνθήµατα ή ποιητικές 

δηµιουργίες, που θα προκαλέσουν, αλλά και το στυλ. Κολλητά jeans και δερµάτινα 

παντελόνια, το απαραίτητο αµάνικο µπλουζάκι, παράξενα κουρέµατα και ενίοτε 

αµφισεξουαλικό στυλ 98 θα προκαλέσουν την καθεστηκυία τάξη ώσπου να βρει τον 

τρόπο της να εντάξει και αυτή την αντίφαση στο κυρίαρχο σύστηµα και η αντι-µόδα 

να γίνει µόδα, κάτι που δεν εµπόδισε το punk να εκπληρώσει, ίσως και άθελα του τον 

ιστορικό του ρόλο.  

 

Παράλληλα µε το punk όµως, η εµφάνιση της disco, µας παρουσιάζει ένα άλλο, σε 

µια πρώτη ανάγνωση µόνο, περισσότερο αφελές πρόσωπο της νεολαίας της εποχής. 

Η disco όµως δεν παύει να έχει κι αυτή ένα να και όχι τόσο αµιγώς εκφρασµένο 

πολιτικά όπως του punk απελευθερωτικό πρόταγµα. Η disco, ένα µίγµα διάφορων 

µουσικών στοιχείων µε κύριες επιρροές από την µαύρη µουσική, είχε κατά κύριο 

λόγο χορευτικό χαρακτήρα. Πολεµήθηκε σκληρά από τους rockers και η ταινία 

Saturday Night Fever του 1979 ήταν αρκετή ώστε να παρουσιάσει την disco απλά και 

µόνο σαν µια αθώα µουσική εκτόνωσης, πλήρως ενταγµένη στο κυρίαρχο σύστηµα. 

Τα πράγµατα δεν ήταν όµως ακριβώς έτσι. Κάτω από τις χαρούµενες µελωδίες το 

lgbt99 κίνηµα άρχισε να βρίσκει νοµιµοποίηση. Είναι γνωστό ότι ένα από τα 

µεγαλύτερα clubs που συνδέθηκαν µε την disco, το Studio 54 στη Νέα Υόρκη, το 

ακολουθούσε η φήµη ότι “ρέπει προς τον ηδονισµό”, η χρήση ναρκωτικών ήταν 

διαδεδοµένη όπως επίσης στα εσωτερικά µπαλκόνια του club λάµβαναν χώρο 

ποικίλες σεξουαλικές περιπτύξεις. Ίσως και αυτός να ήταν ο λόγος, της µεγαλύτερης 

και βιαιότερης διαδήλωσης κατά της disco που έλαβε χώρο στο Chicago τον Ιούλιο 

του 1979. Τις ταραχές αυτές χαρακτήρισε ο Craig Werner ως «τις επιθέσεις που 

ισχυροποίησαν την φωνή του χειρότερου είδους ανοµολόγητου ρατσισµού, σεξισµού και 

οµοφοβίας».100 Και αν αυτό το γεγονός, σε συνδυασµό µε τα µέσα που 

συνεπικουρούσαν στην αντι-ντίσκο προπαγάνδα, φαίνεται ότι οι rockers είχαν γίνει 

ήδη ακίνδυνο κατεστηµένο, ήταν αρκετό για να κάψει την πορεία της disco στην 

                                                 
97 Richard Hell and the Voidoids – Blank Generation  
98 Βλ. New York Dolls 
99 Lesbian Gay Bisexual Transgender  
100 “the attacks on disco gave respectable voice to the ugliest kinds of unacknowledged racism, sexism and homophobia”  Craig 
Werner φράση παρµένη από το βιβλίο A Change Is Gonna Come. Η φράση αυτή βρέθηκε στον διαδικτυακό τόπο Wikipedia 
όπως και όλες σχεδόν οι πληροφορίες για την disco. http://en.wikipedia.org/wiki/Disco Τελευταία προσπέλαση 17/06/09 17:09  
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Αµερική, στην Ευρώπη, η disco σε διάφορες εκδοχές της κατάφερε να διατηρηθεί 

µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80. 
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Σύνοψη Θεωρητικού Μέρους  

 

Στα δύο παραπάνω κεφάλαια επιχειρήσαµε να παρουσιάσουµε απόψεις για τους δύο 

πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίχθηκε το θεωρητικό µέρος της παρούσας 

πτυχιακής εργασίας τον ελεύθερο χρόνο από την µια και τη νεότητα από την άλλη. 

Στο πρώτο κεφάλαιο πραγµατοποιήθηκε µια ιστορική αναδροµή που επιχείρησε να 

παρουσιάσει αντιλήψεις τόσο γύρω από την έννοια του χρόνου γενικότερα και του 

ελεύθερου χρόνου ειδικότερα. ∆ώσαµε βάρος σε κοµβικές ιστορικές περιόδους όπως 

αυτής των αρχαιοελληνικών χρόνων, του µεσαίωνα και φυσικά στα χρόνια της 

βιοµηχανικής επανάστασης. Αφιερώσαµε ένα υποκεφάλαιο στην σχέση της 

αποδέσµευσης χρόνου και της τεχνολογίας όπως επίσης αναφερθήκαµε στον ρόλο 

του ρολογιού ως συσκευής που αντικειµενοποίησε τον χρόνο αλλά και στην 

αποθέωση της εργασίας κατά τον 19ο αιώνα. Θα ήταν δύσκολο να µελετήσουµε τον 

χρόνο, τουλάχιστον από µια κοινωνιολογική σκοπιά αν, δεν εξετάζαµε παράλληλα 

και το κοµµάτι «εργασία». Κάναµε ακόµη λόγο για τον χρόνο εργασίας και ανεργίας 

όπως επίσης αναφερθήκαµε αφιερώνοντας ένα υποκεφάλαιο στην «Θεωρία της 

αργόσχολης τάξης». Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώθηκε παρουσιάζοντας την έννοια 

του ελεύθερου χρόνου στις µεταβιοµηχανικές κοινωνίες.  

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο λειτουργήσαµε και πάλι κάνοντας µια ιστορική αναδροµή 

ώστε να τεκµηριώσουµε την άποψη ότι η νεολαία αποτελεί µια κοινωνική 

κατασκευή, µια κατηγορία πληθυσµού που δε νοείται να µελετηθεί πέρα από την 

κοινωνική - ιστορική συγκυρία. Αναφερθήκαµε στην έννοια της γενιάς και 

επικεντρωθήκαµε σε µεγάλο µέρος στις συνθήκες και τους παράγοντες που 

διαµορφώνουν τη «Νεολαία» στον σύγχρονο δυτικό κόσµο. ∆ώσαµε ιδιαίτερη 

βαρύτητα σε φαινόµενα των καιρών όπως την «παράταση της νεανικής ηλικίας», τις 

«µη γραµµικές πορείες ζωής» και τη «νεανικοποίηση της γενικής κουλτούρας». 

Αναφερθήκαµε ακόµη σε έννοιες όπως αυτές της κουλτούρας και του πολιτισµού 

όπως επίσης και της υποκουλτούρας και του υποπολιτισµού και πως στοχαστές από 

διαφορετικές σχολές σκέψης καταπιάστηκαν µε αυτές. Το δεύτερο κεφάλαιο 

ολοκληρώθηκε µε µια ακόµη ιστορική αναδροµή γύρω από τα νεανικά κινήµατα και 

τις νεανικές υποκουλτούρες. Το υποκεφάλαιο αυτό χωρίστηκε σε δύο µέρη. Το 

πρώτο αφορούσε νεανικά κινήµατα  από τον 19ο αιώνα µέχρι και την λήξη του 2ου 
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Παγκοσµίου Πολέµου και το δεύτερο τα νεανικά κινήµατα και τις νεανικές 

υποκουλτούρες από την δεκαετία του 50 ως το κοµβικό 1989.  

 

Θεωρούµε ότι έχουµε καλύψει ένα ικανοποιητικό µέρος των θεωριών, ούτως ή άλλως 

πάνω σε αυτές αλλά και σε σύγχρονες µελέτες σχετικά µε την νεολαία και 

συγκεκριµένα την ελληνική βασίστηκε και η έρευνα µας η οποία παρουσιάζεται στα 

επόµενα κεφάλαια της εργασίας αυτής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

3.1 Βασικός προβληµατισµός που οδήγησε στην επιλογή του θέµατος 

Υπήρξε µια πληθώρα λόγων που µας ώθησαν στο να διαλέξουµε το συγκεκριµένο 

θέµα πτυχιακής. Σε ένα πρώτο επίπεδο θέλαµε να πραγµατοποιήσουµε µια πτυχιακή 

θέλαµε να πραγµατοποιήσουµε µια πτυχιακή εργασία σχετικά µε «τα του οίκου µας». 

Αν υπάρχει µια διαφοροποίηση σε αυτή την εργασία αυτή σχετίζεται µε το δεύτερο 

επίπεδο λόγων που µας ώθησε στο να πραγµατοποιήσουµε την έρευνα µας και εκεί ο 

κύριος λόγος που τέθηκε σε µορφή ερωτήµατος ήταν το ποίοι τελικά είναι οι φοιτητές 

του τµήµατος στην εκτός τµήµατος ζωή τους. Ως εκ τούτου η µελέτη βιβλιογραφίας 

σχετικά µε τον ελεύθερο χρόνο και τις νεανικές υποκουλτούρες και η αναλυτική 

µατιά πάνω σε έρευνες σχετικά µε το προφίλ των νέων, τουλάχιστον των φοιτητών 

τριτοβάθµιων ιδρυµάτων στην Ελλάδα, στάθηκε καθοριστική για την διεξαγωγή της 

έρευνα που θα αποσκοπούσε στην σκιαγράφηση του προφίλ του φοιτητή του 

τµήµατος.  

 

3.2 Σκοπός της µελέτης 

Σκοπός της µελέτης είναι να εξεταστεί το που και το πως διοχετεύουν τον ελεύθερο 

χρόνο τους οι σπουδαστές του τµήµατος της Κοινωνικής Εργασίας σε συνάρτηση µε 

ένα µεγάλο εύρος παραγόντων που κυµαίνεται από τον τόπο που οι ερωτώµενοι 

µεγάλωσαν και τα εισοδήµατα των γονέων τους, ως την ικανοποίηση τους από το 

αντικείµενο σπουδών και το που αυτό-τοποθετούνται πολιτικά.  Σε µία ταχύτατα 

µεταβαλλόµενη εποχή, όπου φαίνεται να κυριαρχεί το διαδίκτυο, τα ΜΜΕ, οι 

ελαστικές σχέσεις εργασίας και που θέµατα νεολαίας ανακύπτουν συνεχώς στο 

προσκήνιο, τίθενται ερωτήµατα σχετικά µε την ύπαρξη, το εύρος, την ποιότητα και 

την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων. Ιδιαίτερη βαρύτητα θεωρήσαµε πως 

θα έχει µια τέτοια έρευνα στο συγκεκριµένο τµήµα. Αποφεύγοντας µια µανιχαϊστική 

προσέγγιση στη σύνδεση εργασίας (σπουδές εν προκειµένω) και προσωπικής ζωής 

όπου στο ένα άκρο θα βρίσκεται η σχιζοφρενική απόσχιση από το επιστηµονικό 

αντικείµενο στην πέρα της σχολής ζωή και στο άλλο η ψυχαναγκαστική ταύτιση µαζί 

του. Θεωρήσαµε αναγκαιότητα να ερευνήσουµε αν υπάρχει µια ενδιάµεση «υγιής» 

κατάσταση αµοιβαίας επιρροής. Ως εκ τούτου και καθότι γίνεται λόγος σε λογής 

θεωρίες για την προσωπικότητα του Κοινωνικού Λειτουργού δεν θα διστάσουµε να 
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πούµε ότι µε όχηµα τον ελεύθερο χρόνο προσπαθήσαµε να ερευνήσουµε βαθύτερες 

στάσεις που διαµορφώνουν την προσωπικότητα των µελλοντικών επαγγελµατιών 

στον χώρο της πρόνοιας.   

Προκειµένου να επιτύχουµε µια τέτοια σκιαγράφηση συλλέξαµε µεταξύ άλλων:  

• ∆ηµογραφικά στοιχεία  

• Στοιχεία σχετικά µε τις σπουδές  

• Στοιχεία σχετικά µε την διάθεση του ελεύθερου χρόνου 

• Στοιχεία σχετικά µε την κοινωνική συµµετοχή 

• Στοιχεία σε σχέση µε την πολιτική αυτό – τοποθέτηση και την έκφραση από 

τους θεσµούς  

3.3 Καθορισµός του πληθυσµού και του πεδίου έρευνας 

Τα άτοµα που ερωτήθηκαν και αποτελούν το δείγµα µας, είναι µέρος ενός ευρύτερου 

πληθυσµού τους φοιτητές του τµήµατος της Κοινωνικής Εργασίας. Τα 

ερωτηµατολόγια που µοιράστηκαν στους φοιτητές ήταν ανώνυµα. Μοιράζονταν σε 

οµάδες σπουδαστών και συλλέγονταν οµαδικά. Το σύνολο των ατόµων που 

ερωτήθηκαν ήταν 200 άτοµα, µέρος ενός ευρύτερου πληθυσµού του τµήµατος 

Κοινωνικής Εργασίας Κρήτης ο οποίος ανέρχεται στους 776 ενεργούς φοιτητές κατά 

τη διάρκεια του εαρινού εξαµήνου 2009 - 2010. Η δειγµατοληψία πραγµατοποιήθηκε 

µε ισοµεγέθεις δειγµατοληψίες. Επιλέχθηκε ένα ισάριθµο τυχαίο δείγµα ενεργών 

φοιτητών από κάθε  εξάµηνο σπουδών που θεωρούµε ότι είναι αντιπροσωπευτικό. 

Εξαιρέθηκε από την έρευνα το Α’ εξάµηνο, καθώς εκτιµήθηκε πως οι φοιτητές που 

θα είχαν µόλις εισαχθεί στο τµήµα, δεν θα ήταν σε θέση να απαντήσουν σε ερωτήσεις 

που αφορούσαν τη σχολή. Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι πριν ξεκινήσει η έρευνα  

διεξήχθη µια προ-έρευνα µε πιλοτικά ερωτηµατολόγια (20), τα οποία µοιράστηκαν σε 

ένα τυχαίο δείγµα φοιτητών, όπου µας βοήθησαν να διορθώσουµε τυχόν λάθη και να 

γίνουν διευκρινήσεις σε ορισµένες ερωτήσεις που φάνηκε πως δεν έγιναν πλήρως 

κατανοητές. 
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  3.4 Σύνταξη του ερωτηµατολογίου  

Στο ερωτηµατολόγιο χρησιµοποιήθηκαν κλειστές, ανοιχτές και ηµι-ανοιχτές ή ηµι-

κλειστές ερωτήσεις. 

 

Στις κλειστές ερωτήσεις, οι απαντήσεις καθορίζονται από πριν και ο ερωτώµενος 

οφείλει υποχρεωτικά να επιλέξει µεταξύ όλων αυτών που προτείνονται. Αυτές οι 

ερωτήσεις γίνονται εύκολα κατανοητές και είναι συγχρόνως εύκολο να απαντηθούν, 

αρκεί να σηµειώσει ο ερωτώµενος µε ένα σταυρό (+) ή (x) στο τετράγωνο την 

απάντηση που επιλέγει. Ωστόσο µελετώντας την βιβλιογραφία προσπαθήσαµε να 

αποφύγουµε την παγίδα οι ερωτήσεις αυτές να παρουσιάζουν τον κίνδυνο να 

«υπαγορεύσουν» την απάντηση στην έρευνα, τη στιγµή κατά την οποία, µη επιτρέποντας 

την έκφραση διφορούµενων απαντήσεων, µπορούν να οδηγήσουν τον ερωτώµενο σε 

µία απάντηση, που του φαίνεται να είναι όχι η πιο κοντινή στη σκέψη του (και η οποία 

ίσως να µην υπάρχει µεταξύ αυτών που έχει επιλέξει), αλλά αυτή που ανταποκρίνεται 

περισσότερο στις προσδοκίες αυτών που διεξάγουν την έρευνα. 101 

 

Στο ερωτηµατολόγιο της έρευνας η πλειοψηφία των ερωτήσεων ήταν κλειστές (20), 

κυρίως σε θέµατα που αφορούσαν τα δηµογραφικά στοιχεία, αλλά και σε κάποιες 

ερωτήσεις που αφορούσαν τον ελεύθερο χρόνο και τη σχολή. Οι κλειστές ερωτήσεις 

χρησιµοποιήθηκαν για να συγκεντρώσουµε ορισµένες κατηγορίες πληροφοριών, για 

να κρίνουµε την επιδοκιµασία ή αποδοκιµασία µιας δεδοµένης γνώµης, τη θέση των 

ατόµων σε µία σειρά κρίσεων.  

Παράδειγµα κλειστής ερώτησης στο ερωτηµατολόγιο της έρευνας  

(Ερώτηση 5 στο ερωτηµατολόγιο) 

• Οικογενειακή κατάσταση γονέων  

α) Έγγαµοι 

β) ∆ιαζευγµένοι 

γ) Χήροι 

δ) Ανύπανδροι 

                                                 
101 Javeau C., Η έρευνα µε το ερωτηµατολόγιο, Αθήνα 2000 σελ. 96-97  
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Σε αυτό το σηµείο οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι ανάµεσα στις κλειστού τύπου 

ερωτήσεις συµπεριλήφθησαν ερωτήσεις κλειστές όπου όµως σκοπός τους είναι η 

διερεύνηση στάσεων και απόψεων.  

Παράδειγµα κλειστής ερώτησης ανίχνευσης στάσεων στο ερωτηµατολόγιο της έρευνας  

(Ερώτηση 32 στο ερωτηµατολόγιο) 

• Με βάση την παρακάτω κλίµακα, που τοποθετείτε τον εαυτό σας πολιτικά; 

α) Άκρα Αριστερά 

β) Αριστερά 

γ) Κεντροαριστερά 

δ) Κέντρο 

ε) δεξιά 

στ) Ακροδεξιά 

ζ) Άλλο 

η) ∆εν έχω πολιτικά πιστεύω   

 

Στις ανοιχτές ερωτήσεις που η απάντηση δεν προβλέπεται ούτε προκαθορίζεται ο 

ερωτώµενος είναι ελεύθερος να εκφραστεί όπως θέλει. Στην περίπτωση των ανοιχτών 

ερωτήσεων, προβλέπεται στο ερωτηµατολόγιο διάστηµα αρκετό, ώστε η απάντηση του 

ερωτώµενου να µπορεί να σηµειωθεί ολόκληρη. Η διατύπωση των ανοιχτών 

ερωτήσεων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και λεπτότητα. Πρέπει να είναι εύκολα 

κατανοητές, να µην περικλείουν διφορούµενες ή αντιφατικές έννοιες.102 Στο 

ερωτηµατολόγιο έγινε χρήση αρκετών ανοιχτών ερωτήσεων (11), κυρίως στο µέρος 

του ελεύθερου χρόνου ή σε ερωτήσεις όπου δεν ήταν δυνατή η πρόβλεψη πιθανών 

απαντήσεων.  

Παραδείγµατα ανοιχτών ερωτήσεων στο ερωτηµατολόγιο της έρευνας 

(Ερωτήσεις 21, 22 και 23 στο ερωτηµατολόγιο) 

 

• Αναφέρετε τρεις αγαπηµένους τραγουδιστές – µουσικούς που προτιµάτε 

• Πόσα βιβλία έχετε διαβάσει τον τελευταίο χρόνο (εκτός σχολής) 

• Αναφέρετε τα τρία τελευταία βιβλία που έχετε διαβάσει  

                                                 
102 Javeau C., Η έρευνα µε το ερωτηµατολόγιο, Αθήνα 2000 σελ. 98 
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Όσον αφορά στις ηµι-κλειστές ή ηµι-ανοιχτές ερωτήσεις, εδώ προβλέπονται οι 

κυριότερες πιθανές απαντήσεις όπως σε µία κλειστή ερώτηση, αλλά αφήνεται εξίσου το 

περιθώριο να προσθέσει ο ερωτώµενος από µόνος του και άλλες απαντήσεις έξω από 

τα καθοριζόµενα πλαίσια. Βασικό χαρακτηριστικό αυτών των ερωτήσεων είναι ότι 

διευκολύνουν κυρίως την ανίχνευση του ερωτηµατολογίου, εφόσον ένας µεγάλος 

αριθµός απαντήσεων (οι οποίες ανταποκρίνονται στις πιο συνηθισµένες και στα 

πλαίσια των κεκτηµένων γνώσεων από προηγούµενες αναζητήσεις) έχει ήδη 

προβλεφτεί. Επιτρέπουν επίσης µία περισσότερο ελεύθερη έκφραση στον ερωτώµενο σε 

ορισµένες περιπτώσεις.103 Στο ερωτηµατολόγιο δεν χρησιµοποιήθηκαν πολλές ηµι- 

κλειστές-ανοιχτές ερωτήσεις (4).   

 

Παράδειγµα ηµι – κλειστής, ηµι - ανοιχτής ερώτησης στο ερωτηµατολόγιο της έρευνας  

(Ερώτηση 33 στο ερωτηµατολόγιο) 

• Αιτιολογήστε την πρώτη σας επιλογή  

Η ανάλυση των απαντήσεων των ερωτηµατολογίων έγινε µέσω του στατιστικού 

προγράµµατος SPSS 16.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103 Javeau C., Η έρευνα µε το ερωτηµατολόγιο, Αθήνα 2000 σελ. 101 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

 

Εισαγωγή  

 

Από τέλη Φεβρουαρίου ως µέσα Μαρτίου του 2009 πραγµατοποιήθηκε το ερευνητικό 

κοµµάτι της πτυχιακής µας στο οποίο συµµετείχαν 200 φοιτητές του τµήµατος 

Κοινωνικής Εργασίας συµπληρώνοντας ερωτηµατολόγια µε ερωτήσεις ανοιχτού και 

κλειστού τύπου. Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχειά του τµήµατος οι ενεργοί φοιτητές του 

εαρινού εξαµήνου 2009 – 2010 ανήλθαν στους 776.  Σε αυτό το κοµµάτι θα 

παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα της έρευνας σε ευθεία αντιστοιχία µε τη δοµή του 

ερωτηµατολογίου συνοδευόµενα από γραφήµατα και περαιτέρω σχόλια όπου η 

συγγραφική οµάδα θεώρησε απαραίτητο. 

 

4.1 ∆ηµογραφικά στοιχεία ερωτηθέντων φοιτητών Κοινωνικής Εργασίας. 

 

Η συλλογή δηµογραφικών στοιχείων αποτέλεσε το πρώτο µέρος του 

ερωτηµατολογίου. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το 88,9% των ερωτηθέντων 

φοιτητών είναι γένους θηλυκού και µόνο το 11,1% είναι γένους αρσενικού.  

 

Ο µέσος όρος ηλικίας στους 200 ερωτηθέντες είναι τα 21 έτη, µε εύρος από 18 έτη ο 

νεότερος ερωτηθέντας, έως 38 έτη ο µεγαλύτερος.  Το εύρος του εξαµήνου σπουδών 

των ερωτηθέντων φοιτητών κυµαίνεται από το 2ο εξάµηνο έως και τα εξάµηνα των 

πτυχίων (8ο εξάµηνο και εξής), µε  επικρατέστερη  επιλογή των ερωτηθέντων, από το 

8ο εξάµηνο και έπειτα, που αποτελούν και το 29,4% του δείγµατος. Βλέπουµε, ότι 

παραπάνω από τους µισούς των ερωτηθέντων µε ποσοστό της τάξης του 63,5% 

προέρχεται από µεγάλες πόλεις. 
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Πίνακας 1. Τόπος διαµονής πριν τις σπουδές 

 
Τόπος ∆ιαµονής  Συχνότητα  

Ποσοστό 

% 

 Αθήνα Θεσσαλονίκη 49 24,9 

Πόλη (70-100. 

χιλιάδες κάτοικοι) 
76 38,6 

Κωµόπολη (30-60 

χιλιάδες κάτοικοι) 
33 16,8 

Χωριό 32 16,2 

Άλλη Χώρα 7 3,6 

Σύνολο 197 100,0 

Αναπάν

τητα 

 
3  

Σύνολο 200  

                                                                    

Το 38,6% των ερωτηθέντων προέρχεται από πόλεις µε πληθυσµό 70.000 έως 100.000 

κατοίκους. Η δεύτερη επικρατέστερη τιµή είναι η προέλευση από τις µεγαλουπόλεις, 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη µε 24,9%. Με 16,8% ακολουθούν οι προερχόµενοι από 

κωµοπόλεις, µε 16,2% οι προερχόµενοι από χωριό και τέλος, µε 3,6% από άλλη 

χώρα. 

 

Στην ερώτηση του ερωτηµατολογίου σχετικά µε την οικογενειακή κατάσταση των 

γονέων των ερωτηθέντων, απαντήθηκε ότι το 73,2% έχει έγγαµους γονείς, το 21,7% 

διαζευγµένους  ενώ για το 3,5% ο ένας από τους δυο γονείς έχει πεθάνει. Μόλις το 

1,5% έχει ανύπαντρο γονέα. Από αυτήν την ερώτηση, απορρέει ότι ένα µέρος της 

τάξης του 26,7% των ερωτηθέντων, ζει ή ζούσε πριν την µετοίκιση στον τόπο 

σπουδών, µέσα σε µονογονεϊκή οικογένεια. Ερωτήθηκε ακόµη η προσωπική 

κατάσταση των ιδίων και τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το πλειοψηφικό 51,3% 

βρίσκεται σε  σχέση, ενώ το 47,2% δήλωσε «άγαµος» και το 1,5% δήλωσε ότι 

βρίσκεται σε έγγαµη κατάσταση. Μόλις το 1% των ερωτηθέντων δήλωσε πως έχει 

παιδιά. ∆εν έχουµε στοιχεία που µπορούµε να παραθέσουµε από σχετικές έρευνες 

άλλων τµηµάτων και κυρίως άλλων ευρωπαϊκών χωρών, υποθέτουµε ωστόσο ότι τα 

ποσοστά γονέων που σπουδάζουν θα είναι τελείως διαφορετικά σε πολλές χώρες της 

Ευρώπης τόσο λόγω  διαφορετικού σχεδιασµού πάνω σε ζητήµατα δια βίου µάθησης 

όσο και διαφορών στις δοµές του κράτους πρόνοιας. Σαφέστατα δεν µπορούµε να 
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παραλείψουµε και το φαινόµενο της µη γραµµικότητας των πορειών ζωής (βλ. 

θεωρία).   

  

Σχετικά µε την ύπαρξη αδερφών στην οικογένεια το 15%  των ερωτηθέντων δεν έχει 

αδέρφια, το 59,5% έχει ένα, το 18,5% έχει δύο, το 5,5% έχει τρία, ενώ µόλις  το 1% 

έχει τέσσερα και πέντε αδέρφια.   

 

Πίνακας 2: Σειρά Γέννησης Ερωτηθέντων 

  
Συχνότητα Ποσοστό % 

 1ο Παιδί 112 58,3 

2ο Παιδί 60 31,2 

3ο Παιδί 10 5,2 

Τελευταίο 

Παιδί 
8 4,2 

Άλλο 2 1,0 

Σύνολο 192 100,0 

Αναπάν

τητα 

 
8 

 

Σύνολο 200  

                                                                              

 

 

Ακόµη από το 75% των ερωτηθέντων που έχει αδέρφια το 58,3% δήλωσε πως είναι 

το πρωτότοκο παιδί, το 31,2% το δευτερότοκο, το 5,2% το τριτότοκο ενώ το 4,2% 

δήλωσε ότι είναι το τελευταίο. Εδώ βλέπουµε ότι παραπάνω από το µισό των 

ερωτηθέντων (59,5%) έχει αδέρφια, το οποίο έρχεται και συνδέεται άµεσα µε το 

ποσοστό των ατόµων που είναι και τα πρωτότοκα παιδιά (58,3%). 
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Πίνακας 3 - Ηλικία Μητέρων 

  

Συχνότητα Ποσοστό %  

Κατηγορία 30-40 32 16,5 

41-50 125 64,4 

51-60 34 17,5 

61 και άνω 3 1,5 

Σύνολο 194 100,0 

Αναπάντητα  /  Στατ. Λάθη 6  

                            Σύνολο  200  

                                                                                                               
 

Πίνακας 4 - Ηλικία Πατέρων 

 
 
 
 Συχνότητα Ποσοστό %  

Κατηγορία 30-40 1 ,5 

41-50 94 49,7 

51-60 79 41,8 

61 και άνω 15 7,9 

Σύνολο 189 100,0 

Αναπάντητα  /  Στατ. 11  

                            Σύνολο  200  

                                                                                                            
 

Στις ηλικίες των γονέων βλέπουµε ότι το 64,4% των µητέρων κυµαίνεται ηλικιακά 

από τα 41 έως τα 50 έτη, που είναι και επικρατέστερη τιµή. Το ίδιο συµβαίνει και µε 

την ηλικία των πατέρων οπού το 49,7% είναι κατατάσσονται στην ίδια ηλικιακή 

οµάδα. Ωστόσο αξίζει να σηµειωθεί ότι το 41,8% των πατέρων κατηγοριοποιείται 

στην ηλικιακή οµάδα των 61 ετών και άνω. 

 

Σχετικά µε την εργασία των µητέρων απαντήθηκε ότι το 32,1% εργάζεται στον 

ιδιωτικό τοµέα και το 23% στο δηµόσιο. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι η δεύτερη 
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επικρατέστερη τιµή είναι αυτή της «άνεργης» που αγγίζει 27,6%.104 Το 42,2% των 

µητέρων έχει τελειώσει το λύκειο, το 25,1% γυµνάσιο, το 18,6% το δηµοτικό, το 

8,6% κάποιο Τ.Ε.Ι., το 3,5% κάποιο Α.Ε.Ι. ενώ µόλις το 2% έχει κάνει µεταπτυχιακές 

σπουδές. Το 48,5% ως επικρατέστερη τιµή δήλωσε µηνιαίο εισόδηµα από 500 έως 

1000 ευρώ, το 24,5% από 1000 έως 1500 ευρώ, το 17,8% από 500 ευρώ και κάτω, το 

6,1% 1500-2000 ευρώ και τέλος το 3,1% από 2000 ευρώ και πάνω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
104 Σε αυτό το σηµείο οφείλουµε να προχωρήσουµε σε µια σειρά διευκρινίσεων. Στο ερωτηµατολόγιο 
που δηµιουργήθηκε δεν υπήρχε η επιλογή «οικιακά». Υποθέτουµε ότι ένα µεγάλο ποσοστό όσων 
διάλεξαν την απάντηση «άνεργη» για να περιγράψουν το εργασιακό status της µητέρας τους πιθανόν 
να µην το επέλεγαν αν υπήρχε και η δυνατότητα να επιλέξουν το «οικιακά». Η άποψη της 
συγγραφικής οµάδας σχετικά µε το ζήτηµα είναι ξεκάθαρη. Τα οικιακά, αποτελούν µια κοπιαστική, 
απαιτητική αλλά «αόρατη» εργασία που συνδράµει καθοριστικά στην οικιακή (και όχι µόνο) 
οικονοµία.   
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Πίνακας 5: Συσχέτιση των επαγγελµάτων  των µητέρων µε τα αντίστοιχα µηνιαία εισοδήµατα 

    Μηνιαία εισοδήµατα µητέρων  

   
Ως 500- 1000- 1500- 2000 Σύνολο 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
Ε
π
ά
γ
γ
ελ
µ
α

 µ
η
τ
έρ
ω
ν 

 Άνεργες  Πλήθος  17 5 0 0 1 23 

Αν. Ποσοστά 4,0 11,2 5,7 1,4 ,7 23,0 

% Επάγγελµα 73,9 21,7% ,0% ,0% 4,3% 100,0% 

%  Εισόδηµα 60,7 6,3% ,0% ,0% 20,0% 14,2% 

 ∆ηµόσιες 

υπάλληλοι  

Πλήθος  2 18 20 3 1 44 

Αν. Ποσοστά 7,6 21,5 10,9 2,7 1,4 44,0 

% Επάγγελµα 4,5% 40,9% 45,5% 6,8% 2,3% 100,0% 

%  Εισόδηµα 7,1% 22,8% 50,0% 30,0% 20,0% 27,2% 

 Ιδιωτικές 

υπάλληλοι  

Πλήθος  5 40 13 3 1 62 

Αν. Ποσοστά 10,7 30,2 15,3 3,8 1,9 62,0 

% Επάγγελµα 8,1% 64,5% 21,0% 4,8% 1,6% 100,0% 

%  Εισόδηµα 17,9 50,6% 32,5% 30,0% 20,0% 38,3% 

 Ελεύθερες 

επαγγελµατιες  

Πλήθος  3 9 4 4 2 22 

Αν. Ποσοστά 3,8 10,7 5,4 1,4 ,7 22,0 

% Επάγγελµα 13,6 40,9% 18,2% 18,2% 9,1% 100,0% 

%  Εισόδηµα 10,7 11,4% 10,0% 40,0% 40,0% 13,6% 

 Συνταξιούχοι  Πλήθος  1 7 3 0 0 11 

Αν. Ποσοστά 1,9 5,4 2,7 ,7 ,3 11,0 

% Επάγγελµα 9,1% 63,6% 27,3% ,0% ,0% 100,0% 

%  Εισόδηµα 3,6% 8,9% 7,5% ,0% ,0% 6,8% 

 Σύνολο  Πλήθος  28 79 40 10 5 162 

Αν. Ποσοστά 28,0 79,0 40,0 10,0 5,0 162,0 

% Επάγγελµα 17,3 24,7% 6,2% 3,1% 100,0% 

%  Εισόδηµα 100,0100,0% 100,0 100,0 100,0 100,0% 

 

Από την άλλη πλευρά το 33,2% των πατέρων είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες, που 

είναι και η επικρατέστερη τιµή. Το 26,9% εργάζεται στον δηµόσιο τοµέα ενώ το 

21,2% στον ιδιωτικό. Το 18,1% είναι συνταξιούχοι, ενώ µόλις το 0,5% άνεργοι. Στον 

τοµέα της εκπαίδευσης, το 30,8% έχει τελειώσει το λύκειο, το 21% γυµνάσιο, το 

19,5% το δηµοτικό, το 14,4% κάποιο ΤΕΙ, το 11,3% κάποιο ΑΕΙ και µόλις το 2,6% 
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έχουν κάνει µεταπτυχιακές σπουδές. Επικρατέστερη τιµή στα µηνιαία εισοδήµατα 

των πατέρων είναι το 38,4% µε εισόδηµα από 1000 έως 1500 ευρώ, το 34,2% 

βρίσκεται στην κατηγορία των 500 µε 1000 ευρώ, το 15,3% έχει µηνιαίο εισόδηµα 

1500 µε 2000 ευρώ, το 8,4% από 2000 ευρώ και άνω, ενώ µόλις το 3,7% δήλωσε από 

500 ευρώ και κάτω. 

 

 

Πίνακας 6: Εκπαίδευση Γονέων 

 Εκπαίδευση µητέρας Εκπαίδευση πατέρα 

∆ηµοτικό 18,6% 19,5% 

Γυµνάσιο 25,1% 21% 

Λύκειο 42,2% 30,8% 

Τ.Ε.Ι. 8,5% 14,4% 

Α.Ε.Ι. 3,5% 11,3% 

Μεταπτυχιακές σπουδές. 2% 2,6% 

                                                                                   

 

Παραπάνω παρατηρείται η µεγάλη διαφορά  στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ανάµεσα 

σε πατέρες και µητέρες, µε τις µητέρες απόφοιτους Τ.Ε.Ι. να είναι µόλις το 8,5%, σε 

αντίθεση µε τους πατέρες που βρίσκονται στο σχεδόν διπλάσιο ποσοστό που 

ανέρχεται σε 14,4%. Επιπλέον, µεγαλύτερη απόκλιση σηµειώνεται ανάµεσα στους 

απόφοιτους των Α.Ε.Ι. µε τα ποσοστά των µητέρων να είναι της τάξης του 3,5% σε 

αντίθεση µε το σχεδόν τριπλάσιο ποσοστό των πατέρων να ανέρχεται στο 11,3%. 
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Στον παρακάτω πίνακα παρατηρείται ότι ένα πολύ µικρό ποσοστό των πατέρων 

(3,7%) λαµβάνει ως µηνιαίο εισόδηµα έως 500 €, σε αντίθεση µε το σχεδόν 

πενταπλάσιο ποσοστό των µητέρων, τάξης του 17,8%. Εν συνεχεία παρατηρούµε ότι 

το 6,1% των µητέρων λαµβάνει µηνιαίο εισόδηµα 1500-2000 €, που αντιτίθεται στο 

σχεδόν διπλάσιο ποσοστό των πατέρων (15,3%) . 

 

Πίνακας 7: Εισοδήµατα Γονέων 

 Εισόδηµα µητέρας Εισόδηµα πατέρα 

Έως 500 € 17,8% 3,7% 

500-1000 € 48,5% 34,2% 

1000-1500€ 24,5% 38,4% 

1500-2000€ 6,1% 15,3% 

2000 € και άνω 3,1% 8,4% 

 
 
 

Η αξιοσηµείωτη διαφορά που παρατηρείται είναι το εξαιρετικά χαµηλό ποσοστό των 

µητέρων µε εισόδηµα από 2000 € και άνω (3,1%), σε αντίθεση µε τους πατέρες όπου 

σχεδόν το τριπλάσιο ποσοστό (8,4%) αναφέρθηκε πως λαµβάνει εισόδηµα από 2000 

€ και άνω. 
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Πίνακας 8: Συσχέτιση Μορφωτικού Επιπέδου και Μηνιαίου Εισοδήµατος Πατέρων 
 

   Μηνιαία Εισοδήµατα  Πατέρα 

   Εως .500 500-1000 1000-1500 1500-2000 2000 και άνω Σύνολο 

Ε
κ
π
α
ίδ
ευ
σ
η

 Π
α
τ
έρ
α

 

Α
να
λ
φ
ά
β
η
τ
ο

ι 

Πλήθος 0 0 1 0 0 1 

Αν. Ποσοστό ,0 ,3 ,4 ,2 ,1 1,0 

% Εκπαίδευση ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

%  Μηνιαίο Εισόδηµα ,0% ,0% 1,4% ,0% ,0% ,5% 

∆
η
µ
ο
τ
ικ
ό
 Πλήθος 4 19 9 1 5 38 

Αν. Ποσοστό 1,4 13,0 14,6 5,8 3,2 38,0 

% Εκπαίδευση 10,5% 50,0% 23,7% 2,6% 13,2% 100,0% 

%  Μηνιαίο Εισόδηµα 57,1% 29,2% 12,3% 3,4% 31,2% 20,0% 

Γ
υ
µ
νά
σ
ιο

 Πλήθος 0 20 11 7 2 40 

Αν. Ποσοστό 1,5 13,7 15,4 6,1 3,4 40,0 

% Εκπαίδευση ,0% 50,0% 27,5% 17,5% 5,0% 100,0% 

%  Μηνιαίο Εισόδηµα ,0% 30,8% 15,1% 24,1% 12,5% 21,1% 

Λ
ύ
κ
ει
ο
 

Πλήθος 2 20 26 9 2 59 

Αν. Ποσοστό 2,2 20,2 22,7 9,0 5,0 59,0 

% Εκπαίδευση 3,4% 33,9% 44,1% 15,3% 3,4% 100,0% 

%  Μηνιαίο Εισόδηµα 28,6% 30,8% 35,6% 31,0% 12,5% 31,1% 

Τ
.Ε

.Ι
. 

Πλήθος 1 5 13 7 1 27 

Αν. Ποσοστό 1,0 9,2 10,4 4,1 2,3 27,0 

% Εκπαίδευση 3,7% 18,5% 48,1% 25,9% 3,7% 100,0% 

%  Μηνιαίο Εισόδηµα 14,3% 7,7% 17,8% 24,1% 6,2% 14,2% 

Α
.Ε

.Ι
. 

Πλήθος 0 1 12 4 4 21 

Αν. Ποσοστό ,8 7,2 8,1 3,2 1,8 21,0 

% Εκπαίδευση ,0% 4,8% 57,1% 19,0% 19,0% 100,0% 

%  Μηνιαίο Εισόδηµα ,0% 1,5% 16,4% 13,8% 25,0% 11,1% 

Μ
ετ
α
π
τ
. 

Πλήθος 0 0 1 1 2 4 

Αν. Ποσοστό ,1 1,4 1,5 ,6 ,3 4,0 

% Εκπαίδευση ,0% ,0% 25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 

%  Μηνιαίο Εισόδηµα ,0% ,0% 1,4% 3,4% 12,5% 2,1% 

Σ
ύ
νο
λ
ο
 

Πλήθος 7 65 73 29 16 190 

Αν. Ποσοστό 7,0 65,0 73,0 29,0 16,0 190,0 

% Εκπαίδευση 3,7% 34,2% 38,4% 15,3% 8,4% 100,0% 

%  Μηνιαίο Εισόδηµα 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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       4.2 Φοιτητές του τµήµατος - Η σχέση τους µε το Τµήµα 

Ο βαθµός ικανοποίησης από το αντικείµενο σπουδών, τα µελλοντικά τους σχέδια 

και ο χρόνος που αναλώνουν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους 

 

Στο παρακάτω µέρος, παρατίθενται ορισµένα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στους 

φοιτητές του τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας και την σχέση τους µε το γνωστικό 

αντικείµενο. Τα ερωτήµατα αυτά σχετίζονται µε τους λόγους που οι σπουδαστές  

διάλεξαν την σχολή,  τα µελλοντικά τους σχέδια για συνέχιση των σπουδών και την 

ικανοποίηση από το γνωστικό αντικείµενο. Μελετάται ακόµη η σχέση χρόνου και 

εκπλήρωσης υποχρεώσεων. 

  

Σε συντριπτικό ποσοστό που ανέρχεται στο 69,7% του δείγµατος, οι ερωτώµενοι 

απάντησαν πως η σχολή ήταν µία από τις πρώτες πέντε επιλογές στο µηχανογραφικό 

τους δελτίο, το 23,7% δήλωσε ότι ήταν κάτω από τις πρώτες πέντε, ενώ το 5,1% 

ανέφερε ότι δήλωσε την σχολή τυχαία. Σε 69,3% ανέρχεται το ποσοστό όσων 

δήλωσαν ότι ο λόγος προτίµησης της σχολής ήταν το ενδιαφέρον πάνω στο 

αντικείµενο, µε το 16,4% να δηλώνει ότι υπήρχε επιρροή από το κοινωνικό 

περιβάλλον που καθόρισε την επιλογή σχολής  και τέλος το 12,2% να απαντά ότι 

προτιµήθηκε η σχολή για λόγους  επαγγελµατικής αποκατάστασης.  

 

Για να ερευνήσουµε σε βάθος αν όντως αυτές οι µεταβλητές παρουσιάζουν συνάφεια 

µεταξύ τους προχωρήσαµε σε στατιστική ανάλυση πινάκων συνάφειας, τα 

σηµαντικότερα αποτελέσµατα των οποίων αναλύουµε παρακάτω. Στο δείγµα 

υπάρχουν 100 άτοµα τα οποία είχαν µέσα στις πρώτες 5 επιλογές του 

µηχανογραφικού τους δελτίου το τµήµα της Κοινωνικής Εργασίας. Αυτά τα άτοµα 

αποτελούν το 76,3% των ατόµων που ο λόγος προτίµησης σχολής ήταν το 

ενδιαφέρον για το αντικείµενο. Τα ίδια άτοµα αποτελούν το 75,2% όλων αυτών που 

είχαν συµπεριλάβει µέσα στις πρώτες 5 επιλογές του µηχανογραφικού τους δελτίου 

το τµήµα Κοινωνικής Εργασίας. Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο που φαίνεται από τη 

σύγκριση των δύο αυτών µεταβλητών είναι τα 19 άτοµα που είχαν µέσα στις πρώτες 

5 επιλογές του µηχανογραφικού τους δελτίου το τµήµα της Κοινωνικής Εργασίας, τα 

οποία αποτελούν το 61,3% των ατόµων που ο λόγος προτίµησης σχολής ήταν η 

επιρροή από το οικογενειακό και το ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον. Παρόλα αυτά 

παρατηρούµε πως τα άτοµα που επηρεάστηκαν από το οικογενειακό και το ευρύτερο 
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συγγενικό περιβάλλον καταλαµβάνουν αρκετά µικρότερο ποσοστό αυτών που είχαν 

συµπεριλάβει µέσα στις πρώτες 5 επιλογές του µηχανογραφικού τους δελτίου το 

τµήµα Κοινωνικής Εργασίας (14,3%), ποσοστό αρκετά µικρότερο σε σύγκριση µε το 

σύνολο των ατόµων που τους ενδιαφέρει το επιστηµονικό αντικείµενο. Από την 

στατιστική επαλήθευση των πινάκων συνάφειας (Chi-square test ≤ 0,05) φαίνεται να 

υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ της σειράς προτίµησης σχολής και των 

λόγων που προτίµησαν τη σχολή οι ερωτηθέντες. 

 

Πίνακας 9 : Συσχέτιση λόγων προτίµησης της σχολής και σειράς προτίµησης σχολής 

 

   
Σειρά προτίµησης της σχολής 

   
Πρώτες 5 5η + Τυχαία άλλο Σύνολο 

   
Λ
ό
γ
ο
ι π

ρ
ο
τ
ίµ
η
σ
η
ς 
τ
η
ς 
σ
χ
ο
λ
ή
ς 

Ενδιέφερε το 

αντικείµενο 

Πλήθος 100 29 0 2 131 

Αν. Ποσοστό 92,2 29,8 6,9 2,1 131,0 

Λόγοι Προτ. % 76,3% 22,1% ,0% 1,5% 100,0% 

Σειρά Προτ. % 75,2% 67,4% ,0% 66,7 69,3% 

Επιρροή από 

κοινωνικό-συγγενικό 

περιβάλλον 

Πλήθος 19 8 3 1 31 

Αν. Ποσοστό 21,8 7,1 1,6 ,5 31,0 

Λόγοι Προτ. % 61,3% 25,8% 9,7% 3,2% 100,0% 

Σειρά Προτ. % 14,3% 18,6% 30,0% 33,3 16,4% 

Ενδεχόµενο καλής 

επαγγελµατικής 

αποκατάστασης 

Πλήθος 13 6 4 0 23 

Αν. Ποσοστό 16,2 5,2 1,2 ,4 23,0 

Λόγοι Προτ. % 56,5% 26,1% 17,4% ,0% 100,0% 

Σειρά Προτ. % 9,8% 14,0% 40,0% ,0% 12,2% 

Άλλο Πλήθος 1 0 3 0 4 

Αν. Ποσοστό 2,8 ,9 ,2 ,1 4,0 

Λόγοι Προτ. % 25,0% ,0% 75,0% ,0% 100,0% 

Σειρά Προτ. % ,8% ,0% 30,0% ,0% 2,1% 

Σύνολο Πλήθος 133 43 10 3 189 

Αν. Ποσοστό 133,0 43,0 10,0 3,0 189,0 

Λόγοι Προτ. % 70,4% 22,8% 5,3% 1,6% 100,0% 

Σειρά Προτ. % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 56,110
a
 9 ,000  (≤ο,ο5) 

Likelihood Ratio 35,642 9 ,000 

Linear-by-Linear Association 16,461 1 ,000 

N of Valid Cases 189   

                                                                                                      Στατιστική Επαλήθευση Πίνακα 9 
 

Ένα υψηλό ποσοστό της τάξης του 68,5% δηλώνει πως ενδιαφέρεται για 

µεταπτυχιακές σπουδές. Το 15,7% των ερωτηθέντων δηλώνει πως σκοπεύει να 

προχωρήσει άµεσα σε µεταπτυχιακές σπουδές, ενώ ακριβώς το ίδιο ποσοστό (15,7%) 

δηλώνει ότι δεν ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε µεταπτυχιακές σπουδές. 

 

                                    Γράφηµα 1:Ενδιαφέρον για µεταπτυχιακές σπουδές 

                

                                                  

 

Στην έρευνά µας προσπαθήσαµε να ανιχνεύσουµε τον βαθµό συσχέτισης εξαµήνου 

φοίτησης µε βλέψεις για µελλοντικές µεταπτυχιακές σπουδές. Τα αποτελέσµατα 

δείχνουν ότι το 2,6% των ερωτηθέντων του δείγµατος που ανήκουν στο β’ εξαµήνο 

σκοπεύει άµεσα σε µεταπτυχιακές σπουδές, αντίστοιχα άµεσα σκοπεύει το 2,6% του 

δείγµατος που φοιτούν στο γ’ εξάµηνο. Από δ’ εξάµηνο σκοπεύει άµεσα σε 

µεταπτυχιακές σπουδές το 1,5%, από ε’ εξάµηνο µόλις το 1%. Το 1,5% των 

ερωτηθέντων που ανήκουν στο στ’ εξάµηνο σκοπεύει άµεσα σε µεταπτυχιακές 

σπουδές, αντίστοιχα το 1% αυτών που ανήκουν στο ζ’ εξάµηνο και τέλος το 



 60 

µεγαλύτερο ποσοστό αυτών που σκοπεύουν άµεσα σε µεταπτυχιακές σπουδές 

δηλώνεται από τα εξάµηνα των πτυχίων (5,7%). Εδώ παρατηρείται να λαµβάνει χώρα 

το εξής ενδιαφέρον φαινόµενο. Το 2,6% των ερωτηθέντων του δείγµατος που 

σκοπεύουν άµεσα σε µεταπτυχιακό ανήκει στο µικρότερο εξάµηνο φοίτησης. Κατά 

το πέρας των εξαµήνων βλέπουµε αυτό το ποσοστό να µειώνεται σταθερά (αν 

εξαιρέσουµε µια µικρή αύξηση των ερωτηθέντων του στ’ εξαµήνου), έως ότου 

φτάσουµε στα εξάµηνα των πτυχίων, όπου εκεί παρατηρείται το µεγαλύτερο ποσοστό 

αυτών που σκοπεύουν άµεσα σε µεταπτυχιακές σπουδές. 

 

Σε αυτό το σηµείο βλέπουµε πως το ποσοστό των ερωτηθέντων που είχε την σχολή 

µέσα στις πέντε πρώτες επιλογές (69,7%), σχεδόν συµπίπτει µε το ποσοστό αυτών 

που διάλεξαν την σχολή µε γνώµονα το ενδιαφέρον τους για το αντικείµενο (69,3%), 

όπως συµπίπτει και µε το ποσοστό αυτών που ενδιαφέρονται να κάνουν 

µεταπτυχιακές σπουδές (68,5%).  Από αυτή την ταύτιση βλέπουµε ότι παραπάνω από 

τους µισούς ερωτηθέντες δηλώνουν ενδιαφέρον για το αντικείµενο σπουδών και 

έχουν µελλοντικά σχέδια για µεταπτυχιακές σπουδές.  

 

Τα ποσοστά που ακολουθούν σχετίζονται µε τον βαθµό ικανοποίησης των 

ερωτηθέντων όσον αφορά το γνωστικό αντικείµενο της σχολής. Σύµφωνα µε αυτά 

λοιπόν το 53,3% είναι πολύ ικανοποιηµένο, το 32% µέτρια , το 10,2% πάρα πολύ, το 

4,1% λίγο ενώ µόλις το 0,5% δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένο.  Τα αποτελέσµατα 

της έρευνάς µας, όσο αφορά στον βαθµό προσωπικής ικανοποίησης από το 

αντικείµενο σπουδών, φαίνεται να συµπίπτουν µε τα αποτελέσµατα της έρευνας των 

Κουλαϊδή-∆ηµόπουλου,  η οποία παρουσιάζει ότι 7 στους 10 σπουδαστές και 

φοιτητές, εκφράζουν υψηλό βαθµό ικανοποίησης από το αντικείµενο των σπουδών 

τους, την περίοδο που διεξαγόταν η έρευνα, συµπεραίνοντας ότι οι περισσότεροι νέοι 

απολαµβάνουν το αντικείµενο σπουδών τους.105  

 

Με αφορµή τα στοιχεία της έρευνας των Κουλαϊδή-∆ηµόπουλο, θεωρήσαµε 

σηµαντικό να ερευνήσουµε τις τάσεις των ερωτηθέντων που δηλώνουν 

ικανοποιηµένοι από το γνωστικό αντικείµενο της σχολής όσον αφορά σε πρόθεση 

µελλοντικών µεταπτυχιακών σπουδών. Σύµφωνα µε το δείγµα 72 άτοµα δηλώνουν 

                                                 
105 Βλ. περισσότερα Κουλαϊδής  Β., ∆ηµόπουλος Κ., Ελληνική Νεολαία, Όψεις Κατακερµατισµού, 
Αθήνα 2005 σελ. 113  
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πολύ ικανοποιηµένα από το γνωστικό αντικείµενο και αποτελούν το 53,3% των 

ατόµων που θα τους ενδιέφερε να προβούν σε µεταπτυχιακές σπουδές στο µέλλον. 

Επίσης τα ίδια αυτά άτοµα αποτελούν το 68,6% όλων αυτών που δηλώνουν πολύ 

ικανοποιηµένα από το γνωστικό αντικείµενο. 

 

Γράφηµα 2: Ικανοποίηση από το γνωστικό αντικείµενο 

 
                                  

Τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία σχετίζονται µε τις απαντήσεις στην παρακάτω 

ερώτηση, η οποία ανιχνεύει το κατά πόσο το γνωστικό αντικείµενο των σπουδών έχει 

επηρεάσει
106 τον τρόπο σκέψης των ερωτηθέντων. Το 49,5% απαντάει ότι έχει 

επηρεαστεί πολύ από το αντικείµενο σπουδών, το 23,5% ότι έχει επηρεαστεί µέτρια, 

το 20,9% πάρα πολύ, το 5,1% λίγο ενώ το 1% δηλώνει καθόλου. Συνοπτικά, 

βλέπουµε ότι παραπάνω από τους µισούς ερωτηθέντες, µε ποσοστό 73% έχει 

επηρεαστεί πολύ και πάρα πολύ από το αντικείµενο σπουδών, σε αντίθεση µε το 

6,1% το οποίο εµφανίζει χαµηλό βαθµό επιρροής απαντώντας «λίγο» και «καθόλου».  

 

Κάνοντας µια προσέγγιση στη  διάθεση χρόνου για την σχολή στην ερώτηση κατά 

πόσο οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι ο φόρτος εργασίας της σχολής επηρεάζει τον 

                                                 
106 Στο ερωτηµατολόγιο δεν προχωρήσαµε σε αξιολογική κρίση της επιρροής καθότι θεωρήσαµε 
αυτονόητο ότι αναφερόµαστε σε θετική επιρροή. Θεωρούµε ότι οι φοιτητές του τµήµατος οι οποίοι 
επηρεάστηκαν αρνητικά ή δεν θέλουν να επηρεαστούν από το αντικείµενο σπουδών θα διάλεγαν την 
απάντηση «καθόλου» για να δηλώσουν ότι οι αξίες που προασπίζεται η Κοινωνική Εργασία δεν έχουν 
διεισδύσει στον δικό τους ήδη κατασκευασµένο αξιακό κώδικα.  
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ελεύθερό τους χρόνο, το 34% έχει δηλώσει ότι ο ελεύθερος τους χρόνος επηρεάζεται 

πολύ από το φόρτο της σχολής, το 25,9% δηλώνει πως ο ελεύθερός τους χρόνος 

επηρεάζεται µέτρια όπως και ένα άλλο 25,9% δηλώνει πως επηρεάζεται πάρα πολύ. 

Ένα ποσοστό της τάξης του 12,2% δηλώνει λίγο και ένα 2% δηλώνει καθόλου. 

 

Είναι εύλογο να επηρεάζεται ο ελεύθερος χρόνος των φοιτητών από την σχολή, και 

ένα ποσοστό της τάξης του 59,9% να δηλώνει ότι ο ελεύθερός τους χρόνος 

επηρεάζεται πολύ και πάρα πολύ. Αλλά είναι άξιο αναφοράς το γεγονός ότι το 

ποσοστό της τάξης του 14,2% επηρεάζεται λίγο και καθόλου, κάτι το οποίο µας κάνει 

να συµπεραίνουµε τη µειωµένη εµπλοκή αυτών των ατόµων στην σχολή. 

 

Αναλυτικότερα, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, το µεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων που ο φόρτος εργασίας της σχολής επηρεάζει πάρα πολύ τον ελεύθερο 

χρόνο τους, ανήκει στα εξάµηνα των πτυχίων και αγγίζει το ποσοστό 14,7%. Στην 

ίδια κατηγορία εξαµήνων ανήκει και το ποσοστό αυτών που ο φόρτος εργασίας της 

σχολής επηρεάζει πολύ τον ελεύθερο χρόνο τους και ανέρχεται στο 18,5% 
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Πίνακας 10 : Συσχέτιση Ελ. Χρόνου και φόρτου εργασίας για τη σχολή ανά εξάµηνο σπουδών 

 
Καθόλου  Λίγο   Μέτρια   Πολύ  Π. Πολύ  

 
Σύνολο 

Ε
ξά
µ
η
νο

 

2o 
εξάµηνο  

Πλήθος 1 13 12 8 4 38 

Αν, Ποσοστό  0,8 4,7 10,0 12,5 10,0 38,0 

Εξάµηνο % 2,6% 34,2% 31,6% 21,1% 10,5% 100,0% 

Φόρτος Εργασίας % 
witforto.ergas.epir.ele

25,0% 54,2% 23,5% 12,5% 7,8% 19,6% 

3o 
εξάµηνο 

Πλήθος 1 4 4 11 5 25 

Αν, Ποσοστό  ,5 3,1 6,6 8,2 6,6 25,0 

Εξάµηνο % 4,0% 16,0% 16,0% 44,0% 20,0% 100,0% 

Φόρτος Εργασίας % 
witforto.ergas.epir.ele

25,0% 16,7% 7,8% 17,2% 9,8% 12,9% 

4o 
εξάµηνο 

Πλήθος 0 1 8 8 3 20 

Αν, Ποσοστό  ,4 2,5 5,3 6,6 5,3 20,0 

Εξάµηνο % ,0% 5,0% 40,0% 40,0% 15,0% 100,0% 

Φόρτος Εργασίας % 
witforto.ergas.epir.ele

,0% 4,2% 15,7% 12,5% 5,9% 10,3% 

5o 
εξάµηνο 

Πλήθος 0 1 6 5 4 16 

Αν, Ποσοστό  ,3 2,0 4,2 5,3 4,2 16,0 

Εξάµηνο % ,0% 6,2% 37,5% 31,2% 25,0% 100,0% 

Φόρτος Εργασίας % 
witforto.ergas.epir.ele

,0% 4,2% 11,8% 7,8% 7,8% 8,2% 

6o 
εξάµηνο 

Πλήθος 2 0 4 10 5 21 

Αν, Ποσοστό  ,4 2,6 5,5 6,9 5,5 21,0 

Εξάµηνο % 9,5% ,0% 19,0% 47,6% 23,8% 100,0% 

Φόρτος Εργασίας % 
witforto.ergas.epir.ele

50,0% ,0% 7,8% 15,6% 9,8% 10,8% 

7o 
εξάµηνο 

Πλήθος 0 2 4 3 9 18 

Αν, Ποσοστό  ,4 2,2 4,7 5,9 4,7 18,0 

Εξάµηνο % ,0% 11,1% 22,2% 16,7% 50,0% 100,0% 

Φόρτος Εργασίας % 
witforto.ergas.epir.ele

,0% 8,3% 7,8% 4,7% 17,6% 9,3% 

 Πτυχία 
Α’ & εξής 

Πλήθος 0 3 13 19 21 56 

Αν, Ποσοστό  1,2 6,9 14,7 18,5 14,7 56,0 

Εξάµηνο % ,0% 5,4% 23,2% 33,9% 37,5% 100,0% 

Φόρτος Εργασίας % 
witforto.ergas.epir.ele

,0% 12,5% 25,5% 29,7% 41,2% 28,9% 

 Σύνολο  Πλήθος 4 24 51 64 51 194 

Αν, Ποσοστό  4,0 24,0 51,0 64,0 51,0 194,0 

Εξάµηνο % 2,1% 12,4% 26,3% 33,0% 26,3% 100,0% 

Φόρτος Εργασίας % 
witforto.ergas.epir.ele

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Ερευνάται ακόµα κατά το πόσο πιστεύουν οι ίδιοι οι ερωτώµενοι ότι ανταποκρίνονται 

στις υποχρεώσεις της σχολής µε το 46,4% να αναφέρει ότι ανταποκρίνεται πολύ, το 

30,1% αναφέρει µέτρια το 18,9%, πάρα πολύ το 4,1% υποστηρίζει και το 0,5% 

καθόλου. Όσον αφορά την Παρακολούθηση Μαθηµάτων, στην ερώτηση «Πόσες 

ώρες παρακολουθείτε µαθήµατα της σχολής;», το 53,8% δηλώνει πως παρακολουθεί 

µαθήµατα στην σχολή από 3-6 ώρες την ηµέρα, που είναι και η επικρατέστερη τιµή. 

Το 21,8% δηλώνει 1-3 ώρες, το 15,2%  6-8 ώρες το 7,1% αναφέρει ότι την ηµέρα 

παρακολουθεί πάνω από 8 ώρες και το 2% αναφέρει ότι δεν παρακολουθεί καθόλου. 

 

Σχετικά µε το πόσες ώρες αφιερώνουν οι φοιτητές στην εκπόνηση εργασιών το 

44,8% αναφέρει ότι αφιερώνει 1-3 ώρες, το 35,6%  αφιερώνει 3-6 ώρες, το 12,9% 6-8 

ώρες, το 3,6% από 8 ώρες και άνω, ενώ το 3,1% φαίνεται να µην έχει εκπονήσει ποτέ 

κάποια εργασία για τη σχολή αφού δήλωσε «καθόλου». Τέλος, στην ερώτηση πόσες 

ώρες αφιερώνουν οι φοιτητές για µελετούν για την σχολή, το 55,9% αναφέρει ότι 

αφιερώνει για µελέτη 1-3 ώρες και το 21,5% 3-6 ώρες. Ακριβώς το ίδιο ποσοστό  

αναφέρει (21,5%) ανέφερε ότι δεν αφιερώνει καθόλου χρόνο. Μόλις το 1% αφιερώνει 

πάνω από 8 ώρες στην µελέτη για την σχολή.  

 

Σηµαντικά είναι επίσης και τα ποσοστά των φοιτητών που δεν εργάζονται όπως και 

αυτά των εργαζόµενων φοιτητών. Το 79,4% των φοιτητών δεν εργάζεται ενώ το 

20,1% δήλωσε ότι εργάζεται.   

Γράφηµα 3: Μη εργαζόµενοι – Εργαζόµενοι φοιτητές 
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Από τα παραπάνω, εξάγεται το συµπέρασµα πως η συντριπτική πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων συγκεντρώνεται στην κατηγορία των µη εργαζόµενων φοιτητών µε 

ποσοστό 79,4% έναντι του 20,1% που δεν εργάζεται. Αυτό πιθανόν να παρατηρείται 

επειδή ένα µεγάλο ποσοστό υποστήριξε σε προηγούµενη ερώτηση πως επηρεάζεται 

πολύ από τον φόρτο εργασίας της σχολής και σε συνδυασµό µε τα ωράρια των 

µαθηµάτων, τα οποία πραγµατοποιούνται τόσο τις πρωινές όσο και τις απογευµατινές 

ώρες, καθιστά δύσκολη την εύρεση εργασίας σε ένα φοιτητή. Επιπλέον το 79,4% δεν 

εργάζεται πιθανόν επειδή οι οικογένειές τους έχουν την οικονοµική δυνατότητα να 

τους συντηρήσουν, εποµένως δεν επείγει η αναζήτηση κάποιας δουλειάς.  

 

Πίνακας 11: Εργαζόµενοι Φοιτητές 

  
Συχνότητα Ποσοστό % 

 Όχι 158 79,4 

Ναι 40 20,1 

Σύνολο 199 100,0 

∆εν 

απαντ. 

 
1 

 

                     Σύνολο  200  
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4.3 Πέραν της σχολής δραστηριότητες  

 

Στην παρούσα ενότητα προσπαθήσαµε να διερευνήσουµε τη σχέση των φοιτητών 

τόσο µε τα παραδοσιακά (εφηµερίδα, ραδιόφωνο) όσο και µε τα σύγχρονα 

(τηλεόραση, διαδίκτυο) µέσα επικοινωνίας. ∆εν παραλείπουµε να επισκοπήσουµε σε 

συγκεκριµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τιµών τα οποία εκµαιεύτηκαν τόσο από 

κλειστές όσο και από ανοιχτές ερωτήσεις.     

 

4.3.1 Τρόποι, συχνότητα ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας των φοιτητών από 

παραδοσιακά και σύγχρονα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας  

 

Πίνακας 12: Χρήση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 

 Καθηµερινά 2-4 την 
εβδοµάδα 

Μόνο την 
Κυριακή 

Σπάνια Ποτέ 

Εφηµερίδα 4,9% 7,1% 24,2% 45,1% 18,7% 
Τηλεόραση 47,4% 36,6% 5,2% 9,8% 0,5% 
Ραδιόφωνο 29,8% 35,6% 5,3% 23,9% 5,3% 
Ιντερνέτ 53,2% 24,2% 1,1% 18,3% 3,2% 

 

 

Πίνακας 13: Ανάγνωση  Τύπου 

 Καθηµερινά 2-4 την 
εβδοµάδα 

Μόνο την 
Κυριακή 

Σπάνια Ποτέ 

Πολιτικές 4,5% 7,9% 23% 27,5% 37,1% 

Life Style 6,2% 23,6% 14% 33,7% 22,5% 

Free Press 8,6% 19% 8,6% 37,9% 25,9% 

 

Σε ότι αφορά την ανάγνωση εφηµερίδων από τους φοιτητές του τµήµατος ποσοστό 

της τάξης του 45,1% που είναι και η επικρατέστερη τιµή, δήλωσε ότι σπάνια διαβάζει 

εφηµερίδα ενώ ένα σηµαντικό ποσοστό της τάξης του 18,7% δήλωσε πως δεν 

διαβάζει ποτέ. Από τους συστηµατικούς αναγνώστες εφηµερίδας το 24,2% διαβάζει 

τις Κυριακές, το 7,1%  δυο µε τέσσερις  φορές την εβδοµάδα, ενώ καθηµερινά το 

4,9%. Σε ότι αφορά την ανάγνωση πολιτικών εφηµερίδων ανάµεσα σε όσους 

διαβάζουν τακτικά πολιτικές εφηµερίδες η κυρίαρχη τιµή (23%) αντιστοιχεί στους 
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αναγνώστες κυριακάτικων φύλλων. Ακολουθούν όσοι διαβάζουν πολιτικές 

εφηµερίδες 2 µε 4 φορες την εβδοµάδα µε 7,9% ενώ στην τελευταία θέση µε 4,5% 

βρίσκονται όσοι διαβάζουν καθηµερινά. Είναι αξιοσηµείωτα ωστόσο τα ποσοστά 

αυτών που διαβάζουν σπάνια πολιτικές εφηµερίδες  27,5% ενώ ποτέ δεν διαβάζει 

πολιτική εφηµερίδα το 37,1%. Σχεδόν το µισό δείγµα δε διαβάζει ποτέ ή διαβάζει 

σπάνια πολιτική εφηµερίδα.  

 
                 Γράφηµα 4 – Ανάγνωση Πολιτικών Εφηµερίδων 

 

Σχετικά µε την ανάγνωση  Life Style εφηµερίδων η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

διαβάζει σπάνια (33,7%) ή δεν διαβάζει καθόλου (22,5%). Το ποσοστό αυτό µπορεί 

να σχετίζεται µε το γεγονός ότι Life Style εφηµερίδες, τουλάχιστον στο µέγεθος της 

Athens Voice ή της Lifo απουσιάζουν από το Ηράκλειο. Παρόλα αυτά ένα ποσοστό 

της τάξης του 14% δήλωσε ότι διαβάζει life style εφηµερίδες τις Κυριακές και ένα 

ποσοστό που ανέρχεται στο 6,2% διαβάζει καθηµερινά. Μεταξύ των τακτικών 

αναγνωστών των life style εφηµερίδων η κυρίαρχη τιµή είναι το 23,6%. Οι 

ερωτώµενοι αυτοί διαβάζουν τα συγκεκριµένα έντυπα δυο µε τέσσερις  φορές την 

εβδοµάδα. Στο κοµµάτι σχετικά µε την ανάγνωση free press εφηµερίδων τα ποσοστά 

που διαβάζουν σπάνια ή ποτέ ανέρχονται στο συντριπτικό ποσοστό του 63,8%. 

Φυσικά αυτό µπορεί να σχετίζεται και εδώ µε τις εκδοτικές συνθήκες του Ηρακλείου. 

Οι αναγνώστες free press εφηµερίδων σε καθηµερινή βάση ανέρχονται σε ποσοστό 

της τάξης του 8,6% όπως επίσης και οι αναγνώστες της Κυριακής. Όσοι διαβάζουν 

free press εφηµερίδα 2-4 φορές την εβδοµάδα ανέρχονται στο 19%.  
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Πίνακας 14: Ανάγνωση Περιοδικών 

 Καθηµερινά 2-4 την Μόνο την Σπάνια Ποτέ 
Μόδας 10,9% 26,8% 7,1% 39,3% 15,8% 

Life Style 7,2% 25% 11,7% 39.4% 16.7% 
Μουσικά 7,2% 18,9% 10,6% 48,3% 15% 
Αθλητικά 1,8% 4,1% 2,9% 20,5% 70,8% 

 

 

Όσον αφορά στην συχνότητα που οι ερωτηθέντες διαβάζουν περιοδικά µόδας ένα 

αξιοσηµείωτο ποσοστό της τάξης του 10,9% διαβάζει καθηµερινά ενώ ένα επίσης 

αξιοσηµείωτο ποσοστό που ανέρχεται στο 26,8% διαβάζει περιοδικά µόδας 2-4 φορές 

την εβδοµάδα. Κυριακάτικη συνήθεια φαίνεται να αποτελεί το περιοδικό µόδας για 

το 7,1% των ερωτηθέντων, ωστόσο το 39,3% απάντησε ότι διαβάζει σπάνια ενώ το 

15,8% ποτέ.  

Πίνακας 15: :Ανάγνωση Περιοδικών Μόδας   

  Συχνότητα Ποσοστό % 

 

Καθηµερινά 20 10,9 

2-4 φορές την 

Εβδοµάδα 
49 26,8 

Κυριακή 13 7,1 

Σπάνια 72 39,3 

Ποτέ 29 15,8 

Σύνολο 183 100,0 

∆εν 

απαντήθη

καν 

 17  

Σύνολο 200  

 

Η κυρίαρχη τιµή και στην ανάγνωση Life Style Περιοδικών είναι δυο µε τέσσερις  

φορές την εβδοµάδα και ανέρχεται στο 25%. Ένα ποσοστό της τάξης του 7,2% 

διαβάζει καθηµερινά Life Style Περιοδικά ενώ κυριακάτικη συνήθεια αποτελεί για το 

11,7% των ερωτηθέντων. Σπάνια διαβάζει το 39,4% ενώ ποτέ το 16,7%.  

 

Στα µουσικά περιοδικά τώρα, κυρίαρχη τιµή εξακολουθεί να είναι η κατηγορία «δυο 

µε τέσσερις φορές την εβδοµάδα» µε ποσοστό 18,9%. Σπάνια διαβάζει το σχεδόν 
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πλειοψηφικό ποσοστό των ερωτηθέντων που ανέρχεται στο 48,3% ενώ ποτέ το 

15,0%. Το µουσικό περιοδικό είναι κυριακάτικη συνήθεια για το 10,6% του 

δείγµατος ενώ αποτελεί καθηµερινή ενασχόληση για το 7,2%.  

 

Σε σχέση µε τα αθλητικά περιοδικά τα ποσοστά δεν είναι ανάλογα µε τα άλλα 

έντυπα. Ποσοστό 90,3% των ερωτηθέντων δεν διαβάζει ποτέ ή διαβάζει σπάνια 

αθλητικά περιοδικά. Τα ποσοστά πιθανόν να ήταν διαφορετικά αν η έρευνα γινόταν 

σε µια «ανδροκρατούµενη» σχολή. Ωστόσο ένα ποσοστό της τάξης του 2,9% 

διαβάζει τις Κυριακές, ένα ποσοστό του 4,1%  2-4 φορές την εβδοµάδα και µόλις το 

1,8% καθηµερινά. 

 

Στην ανοιχτή ερώτηση τώρα «Πόσο βιβλία έχετε διαβάσει τον τελευταίο χρόνο εκτός 

αντικειµένου σχολής;» οι 34 στους 200 ερωτηθέντες δεν έχουν διαβάσει κανένα 

βιβλίο τον τελευταίο χρόνο, οι 31 στους 200 απάντησαν ότι έχουν διαβάσει ένα 

βιβλίο και οι 29 στους 200, δύο βιβλία.  

 

Ακρόαση Ραδιοφώνου  

 

Σε ότι αφορά το ραδιόφωνο τώρα φαίνεται ότι δεν έχει εκλείψει ως µέσο αφού ένα 

ποσοστό της τάξης του 29,8% συντονίζεται σε καθηµερινή βάση. Ένα ποσοστό που 

ανέρχεται στο 35,6% ακούει ραδιόφωνο 2-4 φορές την εβδοµάδα και ένα 5,3% τις 

Κυριακές. Σηµαντικά όµως είναι και τα ποσοστά αυτών που ακούνε ραδιόφωνο 

σπάνια (23,9%) ενώ ένα 5,3% δεν ακούει ποτέ.  

 

Σύµφωνα µε τις ποιοτικές ερωτήσεις της έρευνας, στο ερώτηµα «Αναφέρατε τα 

επικρατέστερα είδη µουσικής που ακούτε» τα επικρατέστερα είδη ελληνικής µουσικής 

που προτιµούν οι ερωτηθέντες είναι η έντεχνη και τα λαϊκά µε τους 93 και 91 στους 

200 αντίστοιχα. Στην ξένη µουσική τα επικρατέστερα είδη είναι το ροκ και το ποπ, µε 

71 και 45 στους 200 αντίστοιχα. 
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Πίνακας 16: Παρακολούθηση Τηλεόρασης 

 1-3 ώρες 3-6 ώρες 6 και άνω 
ώρες 

∆εν 
παρακολουθώ 

Ψυχαγωγικά 65,4% 20,2% 3,7% 10,6% 
Ενηµερωτικά 74,7% 14,8% 0,5% 9,3% 

Σίριαλ 51,3% 30,2% 3,7% 14,3% 
Ταινίες 54% 34,2% 4,8% 6.4% 

Αθλητικά 17,6% 11,5% 1,2% 77,1% 
Ειδικού 

Ενδιαφέροντος 
51,5% 10,3% 1,2% 37% 

 

Στην ακόλουθη υποενότητα, θα αναφερθούµε στο πόσο οι σπουδαστές της 

Κοινωνικής Εργασίας παρακολουθούν τηλεόραση, τι είδους προγράµµατα και µε 

ποια συχνότητα.  

 

Όσον αφορά στη συχνότητα παρακολούθησης τηλεόρασης από τους σπουδαστές του 

τµήµατος, καθηµερινά παρακολουθεί τηλεόραση το 47,9% των ερωτηθέντων ενώ 

36,6% παρακολουθεί  2-4  φορές την εβδοµάδα. Μόνο την Κυριακή παρακολουθεί 

ένα ποσοστό που ανέρχεται σε 5,2% , σπάνια το 9,8% και ποτέ το 0,5%. 

 

Συγκρίνοντας τα ποσοστά ανάµεσα στην επιρροή από το φόρτο εργασίας των 

φοιτητών στην καθηµερινότητα τους και στη συχνότητα που παρακολουθούν 

τηλεόραση, παρατηρούµε ότι 27,6% των ατόµων που απάντησαν ότι επηρεάζονται 

πολύ και πάρα πολύ από το φόρτο εργασίας της σχολής, παρακολουθούν τηλεόραση 

καθηµερινά. Από την άλλη πλευρά, βλέπουµε ότι οι ερωτηθέντες που απάντησαν ότι 

παρακολουθούν τηλεόραση σπάνια, δηλώνουν ότι ο φόρτος εργασίας τους επηρεάζει 

πολύ και πάρα πολύ µε ποσοστό που αγγίζει µόλις το 8,8%. Από αυτό φανερώνεται 

ότι τα άτοµα που δεν παρακολουθούν τηλεόραση σε καθηµερινή βάση, δεν νιώθουν 

να επιβαρύνονται τόσο πολύ από τον φόρτο εργασίας της σχολής.  

 

Συµπεραίνουµε από τα παραπάνω ότι οι νέοι δείχνουν µεγαλύτερη προτίµηση σε 

καθηµερινή βάση στα  σύγχρονα µέσα ενηµέρωσης  όπως το διαδίκτυο και την 
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τηλεόραση, µε ποσοστά 53,2% και 47,4% αντίστοιχα, σε αντίθεση µε τα 

«παραδοσιακά» µέσα ενηµέρωσης, όπως η εφηµερίδα και το ραδιόφωνο, όπου η 

καθηµερινή τους χρήση ανέρχεται σε 4,9%  και 29,8% αντίστοιχα. 

 

Στην ερώτηση σχετικά µε το πόσες ώρες την ηµέρα αφιερώνουν για να 

παρακολουθήσουν ψυχαγωγικά προγράµµατα στην τηλεόραση, το επικρατέστερο 

ποσοστό της τάξης του 65,4% απάντησε ότι παρακολουθεί 1-3 ώρες. Το 20,2% 

απάντησε πως παρακολουθεί ψυχαγωγικά προγράµµατα 3-6 ώρες, το 10,6% ανέφερε 

ότι δεν παρακολουθεί και το 3,7% απάντησε από έξι ώρες και άνω, που είναι και η 

µικρότερη τιµή. Όσον αφορά στη συχνότητα παρακολούθησης ενηµερωτικών 

προγραµµάτων, το 74,7% παρακολουθεί ενηµερωτικά προγράµµατα 1-3 ώρες, το 

14,8% 6-8 ώρες, το 9,3% δεν παρακολουθεί και το 0,5% παρακολουθεί από 6 και 

άνω. Στην ερώτηση σχετικά µε την ηµερήσια συχνότητα παρακολούθησης σήριαλ η 

επικρατέστερη τιµή είναι το 51,3% και αφορά ερωτηθέντες που παρακολουθούν 

σήριαλ 1-3 ώρες (ηµερησίως), το 30,2% παρακολουθεί 3-6 ώρες, το 14,3% δεν 

παρακολουθεί, και τέλος το 3,7% παρακολουθεί από έξι ώρες και πάνω.  

 

 
Γράφηµα 5 : Ώρες Παρακολούθησης σίριαλ ( καθηµερινώς ) 

 

 

Στην ερώτηση σχετικά µε την ηµερήσια συχνότητα παρακολούθησης ταινιών το 54% 

παρακολουθεί ταινίες 1-3 ώρες, το 34,2% 3-6, το 6,4% δεν παρακολουθεί ενώ το 

4,8% παρακολουθεί από έξι ώρες και πάνω.  
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Όσον αφορά στη παρακολούθηση αθλητικών εκποµπών, το 77,1% δεν παρακολουθεί 

καθόλου αθλητικές εκποµπές κάτι το οποίο πιθανόν δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη 

αφού το 88,9% των ερωτηθέντων είναι γυναίκες, το 17,6% παρακολουθεί 1-3 ώρες, 

το 3,5% παρακολουθεί 3-6 ώρες και το 1,2% παρακολουθεί από έξι ώρες και άνω.  

 

Όσον αφορά στη παρακολούθηση προγραµµάτων ειδικού ενδιαφέροντος, το 51,1% 

παρακολουθεί από 1-3 ώρες, το 37% δεν παρακολουθεί, το 10,3% παρακολουθεί 3-6 

ώρες ενώ το 1,2% παρακολουθεί από έξι ώρες και άνω. Αξίζει να αναφερθεί, ότι στα 

ποιοτικά ερωτήµατα της έρευνάς µας που έγινε όσο αναφορά σε ποια ακριβώς 

προγράµµατα παρακολουθούν, οι τρεις επικρατέστερες ενηµερωτικές εκποµπές, είναι 

«Ανατροπή», «Το κουτί της Πανδώρας» και «Πρόσωπα». 

 

Στον τοµέα των ψυχαγωγικών-σατυρικών προγραµµάτων, οι επικρατέστερες 

εκποµπές είναι «Το Αλ τσαντίρι νιουζ», το «Όλα 9», το «Ράδιο Αρβύλα» µε τους 43 

στους 200 ερωτηθέντες να τις παρακολουθεί. Επίσης, 39 στους 200 παρακολουθούν 

µεσηµεριανές-ψυχαγωγικές εκποµπές όπως το «Μπορώ», και το «Αξίζει να το δεις».  

Τέλος, στον ίδιο τοµέα, 21 στους 200 αναφέρουν πως παρακολουθούν ψυχαγωγικά 

σήριαλ όπως το «50-50» και «Τα µαύρα µεσάνυχτα». 

Ερωτήσεις σε σχέση µε τις χρήσεις του ∆ιαδικτύου   

 

Είναι γεγονός ότι το internet είναι στην σηµερινή εποχή ένα σηµαντικό µέσο 

ενηµέρωσης αλλά και ψυχαγωγίας. Παρακάτω θα αναλυθεί για ποιους λόγους 

χρησιµοποιείται το internet και µε ποια συχνότητα.  
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Πίνακας 17: Χρήσεις Internet 

  
Ποτέ 

 
1-3 ώρες 

 
3-6 ώρες 

 
6-10 ώρες 

10 ώρες 
και άνω  

Ψυχαγωγία 20,4% 54,1% 19,3% 3,9% 2,2% 

Ενηµέρωση 14,2% 76,7% 7,4% 1,1% 0,6% 

Chat 28,2% 46,4% 18,8% 3,9% 2,8% 

Download 
πληροφοριών 

23,2% 58,2% 13,6% 3,4% 1,7% 

Σπουδές  14% 70,4% 10,7% 3,4% 0,6% 

Αγορές 83,8% 13,8% 1,8% 1% 0,6% 

 

 

Στο διαδίκτυο λοιπόν πάνω από τους µισούς ερωτηθέντες (53,2%) συνδέονται 

καθηµερινά. Ακολουθούν µε ποσοστό 24,2% όσοι συνδέονται 2-4 φορές την 

εβδοµάδα, ενώ µόλις 1,1% των ερωτηθέντων συνδέεται µόνο τις Κυριακές. 

Αξιοπρόσεκτο είναι τα ποσοστό όσων συνδέονται σπάνια (18,3%) ενώ ποτέ δεν έχει 

συνδεθεί το 3,2% των φοιτητών. 

 

Στην ερώτηση σχετικά µε το πόσες ώρες χρησιµοποιούν οι ερωτηθέντες το internet 

για ψυχαγωγικούς λόγους, βλέπουµε ότι µεγάλο ποσοστό της κατηγορίας του 54,1% 

αναλώνει 1-3 ώρες ηµερησίως. Το 20,4% δεν χρησιµοποιεί ποτέ το διαδίκτυο για 

ψυχαγωγικούς λόγους, το 19,3% το χρησιµοποιεί 3-6 ώρες, το 3,9% 6-10 ώρες και το 

2,2% το χρησιµοποιεί από δέκα ώρες και πάνω. Στην ερώτηση «Πόσες ώρες 

χρησιµοποιείται το διαδίκτυο σε καθηµερινή βάση  για λόγους ενηµέρωσης;», φαίνεται 

πως το 76,7% αφιερώνει 1-3 ώρες, το 14,2% έχει απαντήσει ποτέ, το 7,4% αναφέρει 

ότι το χρησιµοποιεί 3-6 ώρες και τέλος το 1,1% το χρησιµοποιεί από δέκα ώρες και 

πάνω.  

 

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι πλέον το διαδίκτυο είναι ένα µέσο επικοινωνίας, 

ευρέως διαδοµένο στην ευρύτερη ηλικιακή οµάδα των νέων. Η ευρεία αποδοχή 

προγραµµάτων επικοινωνίας όπως το chat και site κοινωνικής δικτύωσης 

τεκµηριώνουν κάτι τέτοιο. Η επόµενη ερώτηση αφορά το κατά πόσο οι ερωτηθέντες 

χρησιµοποιούν το διαδίκτυο ως µέσο επικοινωνίας. Από την έρευνα που έγινε 
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φαίνεται ότι το 46,4% το χρησιµοποιεί σε καθηµερινή βάση 1-3 ώρες, το 18,8% το 

χρησιµοποιεί 3-6 ώρες, το 2,8% το χρησιµοποιεί από δέκα ώρες και πάνω ενώ το 

28,2% δεν το χρησιµοποιεί ποτέ για λόγους επικοινωνίας. 

 

Είναι γνωστό ότι η πληροφορία, παρά τις όποιες ενστάσεις για την ποιότητα της, 

βρίσκεται εύκολα και γρήγορα στο διαδίκτυο. Στο σηµείο αυτό αναλύεται το πόσες 

ώρες οι ερωτηθέντες χρησιµοποιούν καθηµερινά το διαδίκτυο για την εύρεση 

πληροφοριών. Φαίνεται λοιπόν πώς το 58,2% χρησιµοποιεί το διαδίκτυο 1-3 ώρες, το 

13,6% το χρησιµοποιεί 3-6 ώρες, το 3,4% 6-10 ώρες και το 1,7% από δέκα και άνω 

ώρες ηµερησίως. 107 Ένα αξιοσηµείωτο ποσοστό του 23,2% δεν χρησιµοποιεί ποτέ το 

διαδίκτυο για εύρεση πληροφοριών.  

 

Το διαδίκτυο είναι ένα µέσο που µπορεί να διευκολύνει πολλές φορές τους φοιτητές 

στις σπουδές τους. Το µεγάλο ποσοστό της τάξης του 70,4% διακρίνουµε πως 

χρησιµοποιεί το διαδίκτυο 1-3 ώρες ηµερησίως για εκπαιδευτικούς λόγους. Το 14% 

δεν το χρησιµοποιεί ποτέ, το 11,4% το χρησιµοποιεί 3-6 ώρες, το 3,4% κάνει χρήση 

του µέσου 6-10 ώρες ενώ το 0,6% το χρησιµοποιεί πάνω από δέκα ώρες την ηµέρα. 

 

Πίνακας 18: Χρήση διαδικτύου για κάλυψη αναγκών της σχολής 

  

Συχνότητα Ποσοστό 

 Ποτέ 25 14,0 

1-3 ώρες 126 70,4 

3-6 ώρες 21 11,7 

6-10 ώρες 6 3,4 

10 ώρες και 

άνω. 
1 ,6 

Σύνολο 179 100,0 

∆εν 

απαντήθ

ηκαν 

 
21 

 

Σύνολο 200  

                                                

                                                 
107 Το «κατέβασµα» πληροφοριών δεν απαιτεί την παρουσία του χρήστη.  
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Το διαδίκτυο προσφέρεται και για αγορές. Ωστόσο το κυρίαρχο ποσοστό της τάξης 

του 83,8% δεν το έχει χρησιµοποιήσει ποτέ γι αυτόν τον λόγο. Το 13,8% αναλώνει 1-

3 ώρες την ηµέρα για τις αγορές µέσω του διαδικτύου, το 1,8% αναλώνει 3-6 ώρες γι 

αυτό τον σκοπό, και τέλος το 0,6%, ποσοστό στα όρια του στατιστικού σφάλµατος, 

χρησιµοποιεί το διαδίκτυο ως µέσω αγοράς από δέκα ώρες και πάνω. 

 

4.3.2 Συµµετοχή και δραστηριοποίηση σε συλλογικές οντότητες   

 

Πίνακας 19: Χρήση διαδικτύου για κάλυψη αναγκών της σχολής 

 Κάθε µέρα 3-4 φορές 
την 
εβδοµάδα 

1 φορά την 
εβδοµάδα 

Σπάνια Ποτέ 

Πολιτική 
νεολαία 

3,6% 4,7% 5,3% 12,4% 74% 

Σπουδαστικός 
Σύλλογος  

3% 5,9% 10,7% 15,4% 65,1% 

Πολιτιστικός 
σύλλογος 

- 1,2% 6,6% 25,7% 66,5 

Αθλητικό 
σωµατείο 

0,6% 2,4% 4,2% 9,6% 83,2% 

Συνδικαλιστικός 
φορέας 

0,6% 1,2% 1,2% 12% 84,9% 

Μη 
κυβερνητικές 
οργανώσεις 

- 4,8% 6,6% 24% 64,7% 

Κίνηση πολιτών 
(εθελοντική 
εργασία) 

0,6% 2,4% 8,5% 22,6% 65,2% 

Οµάδα 
ενδιαφέροντος 
(µουσική, 
θεατρική 
οµάδα) 

2,3% 7,6% 5,8% 25% 59,3% 

Άλλο  - - 0,8% 0,8% 98,3% 

 



 76 

 

Σχετικά µε την συµµετοχή σε συλλογικές οντότητες η πρώτη µας ερώτηση αφορούσε 

ένα κατ εξοχήν παραδοσιακό φορέα συλλογικής δράσης, την πολιτική νεολαία. 

∆ιαπιστώνεται λοιπόν ότι το συντριπτικό 74% των ερωτηθέντων δεν έχει ασχοληθεί 

ποτέ µε πολιτική νεολαία στο διάστηµα του τελευταίου χρόνου, ενώ το 12,4% 

ασχολείται σπάνια. Ακολουθεί το ποσοστό 5,3% που ασχολείται µια φορά την 

εβδοµάδα και το 4,7% των ερωτηθέντων ασχολείται 3-4 φορές την εβδοµάδα, ενώ 

κάθε µέρα καταπιάνεται µόλις το 3,6% των ερωτηθέντων. Βλέπουµε ότι το σύνολο 

των ατόµων το οποίο ασχολείται ποτέ και σπάνια, φτάνει στο ποσοστό της 

κατηγορίας του 86,4% µε το µειοψηφικό 10,3% να ασχολείται σε εβδοµαδιαία 

διάταξη, από µια φορά την εβδοµάδα µέχρι και σε καθηµερινή βάση.  

 

Όσον αφορά στη συµµετοχή των ερωτηθέντων στο σπουδαστικό σύλλογο πάλι 

κυριαρχεί η απάντηση του «ποτέ» µε 65,1%  και ακολουθούν αυτοί που συµµετέχουν 

σπάνια µε 15,4%. Μια φορά την εβδοµάδα ασχολείται το 10,7%, ενώ το 5,9% των 

ερωτηθέντων ασχολείται 3-4 φορές την εβδοµάδα. Μόλις το 3% ασχολείται κάθε 

µέρα µε το σπουδαστικό σύλλογο. Εδώ παρατηρείται και πάλι ότι ένα µεγάλο 

ποσοστό των φοιτητών της τάξης του 80,5%, δεν ασχολείται µε τον σπουδαστικό 

σύλλογο και τα άτοµα τα οποία ασχολούνται σε εβδοµαδιαία και ηµερήσια βάση να 

αποτελούν την µειοψηφία µε ποσοστό 14,6%. Κοιτώντας το πλήθος των 

ερωτηθέντων που δηλώνει ότι ο φόρτος εργασίας της σχολής επηρεάζει λίγο τον 

ελεύθερο χρόνο του και επίσης δεν ασχολείται ποτέ µε τον σπουδαστικό σύλλογο 

ανακαλύπτουµε ότι ανέρχεται στο 65,2%. Το ίδιο αυτό πλήθος αποτελεί το 13,9% 

όλων αυτών όσων δεν ασχολούνται ποτέ µε τον σπουδαστικό σύλλογο. Αντίστοιχα το 

πλήθος των ερωτηθέντων που δηλώνει ότι ο φόρτος εργασίας της σχολής επηρεάζει 

σε µέτριο βαθµό τον ελεύθερο χρόνο του και δεν ασχολείται ποτέ µε τον 

σπουδαστικό σύλλογο αποτελεί το 63% του δείγµατος, όπως επίσης αποτελεί και το 

26,9% όλων αυτών που δεν ασχολούνται ποτέ µε τον σπουδαστικό σύλλογο. 
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                Γράφηµα 6: Συµµετοχή στον Σπουδαστικό Σύλλογο 

 

Από το σύνολο των ερωτηθέντων το 66,5% δεν συµµετέχει ποτέ σε πολιτιστικό 

σύλλογο. Το 25,7% σπάνια, µια φορά την εβδοµάδα συµµετέχει το 6,6% ενώ 3 - 4 

φορές την εβδοµάδα συµµετέχει µόλις το 1,2%. ∆εν υπήρξε κανείς ερωτώµενος που 

να συµµετέχει σε καθηµερινή βάση σε πολιτιστικό σύλλογο. Αντίστοιχα, οι 

πολιτιστικοί σύλλογοι φαίνεται να µην αποτελούν θελκτική συλλογική οντότητα για 

του ερωτώµενους αφού η συντριπτική πλειοψηφία απέχει ή συµµετέχει σπάνια µε 

ποσοστά της τάξης του 92,2%. 

 

Όσον αφορά στη συχνότητα µε την οποία συµµετέχουν οι ερωτηθέντες σε κάποιο 

αθλητικό σύλλογο κι εδώ κυριαρχεί  η κατηγορία αυτών που δεν έχουν συµµετάσχει 

ποτέ σε αθλητικό σύλλογο τον τελευταίο χρόνο µε ποσοστό το συντριπτικό 83,2%. 

Ακολουθεί µε 9,6% η κατηγορία των ερωτηθέντων που συµµετέχει σπάνια ενώ µια  

φορά την εβδοµάδα συµµετέχει το 4,2%. Τρεις µε τέσσερις φορές την εβδοµάδα 

συµµετέχει µόλις το 2,4%, ενώ κάθε µέρα το ισχνό 0,6%. Οι αθλητικοί σύλλογοι 

αντιµετωπίζουν τα ίδια φαινόµενα αποχής στην συµµετοχή των σπουδαστών µε 

ποσοστά της τάξης 92,8% και τους συµµετέχοντες να αποτελούν µια ακόµα 

µειοψηφία. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα ποσοστά των ερωτηθέντων σχετικά µε τη συµµετοχή 

τους σε κάποιο συνδικαλιστικό φορέα τον τελευταίο χρόνο. ∆ιαπιστώνεται λοιπόν ότι 

για άλλη µια κατηγορία ακόµη κυριαρχεί το ποσοστό αυτών που δεν συµµετέχουν 

ποτέ µε 84,9% και ακολουθεί µε 12% το ποσοστό αυτών που συµµετέχουν σπάνια. 

Στο 1,2% ισοσταθµίζονται οι ερωτηθέντες οι οποίοι συµµετέχουν µια φορά την 
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εβδοµάδα, µε αυτούς που συµµετέχουν 3-4 φορές την εβδοµάδα. Αυτοί που 

συµµετέχουν κάθε µέρα περιορίζονται στο 0,6%.  

 

Όσον αφορά στη συµµετοχή του δείγµατος σε µη κυβερνητικές οργανώσεις το 4,8% 

δραστηριοποιείται 3-4 φορές την εβδοµάδα, µια φορά την εβδοµάδα συµµετέχει το 

6,6%, σπάνια συµµετέχει το 24% ενώ πλειοψηφία αποτελεί και πάλι το κοµµάτι των 

ερωτηθέντων που δεν συµµετέχει ποτέ µε ποσοστό 64,7%. Από τους 200 

ερωτηθέντες ποσοστό της τάξης του 65,2% δεν έχει συµµετάσχει ποτέ σε κίνηση 

πολιτών τον τελευταίο χρόνο. Το 22,6 % συµµετέχει σπάνια, το 8,5% συµµετέχει µια 

φορά την εβδοµάδα, ενώ το 2,4% συµµετέχει 3-4 φορές την εβδοµάδα. Καθηµερινά 

συµµετέχει µόλις το 0,6%. 

 

Στη συνέχεια  ακολουθούν τα ποσοστά των ερωτηθέντων σχετικά µε τη συµµετοχή 

τους σε οµάδες ενδιαφέροντος τον τελευταίο χρόνο. Βλέπουµε λοιπόν ότι µόλις το 

2,3% συµµετέχει σε κάποια οµάδα ενδιαφέροντος κάθε µέρα και 3-4 φορές την 

εβδοµάδα συµµετέχει το 7,6%. Μια φορά την εβδοµάδα συµµετέχει το 5,8%. Σπάνια 

συµµετέχει το 25%, ενώ ποτέ δεν έχει συµµετάσχει το 59,3% των ερωτηθέντων. 

 

Ολοκληρωτικό είναι τέλος το ποσοστό των ερωτηθέντων που δεν συµµετέχει σε 

κάποια άλλη συλλογική δραστηριότητα (η οποία δεν έχει συµπεριληφθεί παραπάνω). 

Συγκεκριµένα αποτελεί το 98,3%. Ενώ ισοσταθµίζονται τα ποσοστά αυτών που 

συµµετέχουν σπάνια και αυτών που συµµετέχουν µια φορά την εβδοµάδα οι 2 αυτές 

κατηγορίες περιορίζονται στο 0,8%  

 

Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι οι σπουδαστικοί σύλλογοι, οι συνδικαλιστικοί 

φορείς, τα αθλητικά σωµατεία, οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι κινήσεις πολιτών 

αλλά ακόµα και οι οµάδες ενδιαφερόντων, δεν αποτελούν δηµοφιλείς συλλογικές 

οντότητες για το δείγµα των φοιτητών που ερευνήσαµε. Φαίνεται λοιπόν να 

κυριαρχεί µια κουλτούρα µη συµµετοχής αφού η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν 

συµµετέχει σχεδόν ποτέ στα κοινά και οι συµµετέχοντες αποτελούν µια πολύ µικρή 

µειοψηφία.  
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4.3.3 Έξοδος  

 

Στην ακόλουθη ενότητα µελετάµε τις προτιµήσεις των φοιτητών στην εκτός οικείας 

διάθεση του ελεύθερου χρόνου τους. 

 

Πίνακας 20: Έξοδος 

 Κάθε µέρα 3-4 φορές την 
εβδοµάδα 

1 φορά την 
εβδοµάδα 

Σπάνια Ποτέ 

Καφετέριες 11,3% 40,7% 38,1% 7,7% 2,1% 

Club 1,6% 11,2% 48,7% 34,8% 3,7% 

Bar µε ροκ 
µουσική 

1,1% 10,6% 20,6% 37,8% 30% 

Bar µε έντεχνη 
µουσική 

0,6% 11,7% 25,7% 41,9% 19,6% 

Bar µε λαϊκή 
µουσική 

1,7% 4% 28,8% 35,6% 29,9% 

Ταβέρνες 0,5% 7,5% 45,2% 40,3% 6,5% 

Γήπεδο - 1,1% 4,6% 25,1% 69,1% 

Θέατρο - 1,6% 11,5% 32,2% 34,6% 

Κινηµατογράφος 1,1% 5,3% 30,3% 55,9% 7,4% 

Συνάντηση µε 
φίλους σε σπίτι 

27,7% 51,3% 15,7% 4,7% 0,5% 

Ασχολία µε 
κάποιο ατοµικό 
ενδιαφέρον 

12,3% 29,6% 22,9% 26,8% 8,4% 

Ασχολούµαι µε 
τον εαυτό 
µου/οικιακά 

24,6% 33,7% 27,3% 11,2% 3,2% 

Εκκλησία - 0,6% 5,6% 52,5% 41,2% 

 

 

Στην ερώτηση «Στον ελεύθερο χρόνο σας προτιµάτε να πηγαίνετε σε καφετέριες;», ένα 

µεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων (40,7%), απάντησε πως πηγαίνει 3-4 φορές την 

εβδοµάδα, ενώ επίσης µεγάλο ποσοστό, το 38,1%, απάντησε πως πηγαίνει µια φορά 
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την εβδοµάδα. Τις απαντήσεις «σπάνια» και «ποτέ» έδωσε µόλις το 7,7% και 2,1% 

αντίστοιχα, ενώ τέλος το 11,3% απάντησε πως πηγαίνει κάθε µέρα. Σε µεγάλη 

αντίθεση µε τη συµµετοχή στις συλλογικές δράσεις, η έξοδος σε καφετέριες είναι 

αρκετά δηµοφιλής επιλογή µε το 42% να πηγαίνει σε αυτές κάθε µέρα και 3-4 φορές 

την εβδοµάδα. 

 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα ανάµεσα στη συχνότητα που οι ερωτηθέντες 

πηγαίνουν σε καφετέριες και κατά πόσο επηρεάζονται από τον φόρτο εργασίας της 

σχολής, παρατηρήθηκε ότι το ποσοστό του 11,5% των φοιτητών που απάντησαν ότι 

τον ελεύθερό τους χρόνο πηγαίνουν 3-4 φορές την εβδοµάδα σε καφετέριες, 

απάντησαν επίσης ότι επηρεάζονται πολύ από τον φόρτο εργασίας της σχολής. 

Επιπλέον, ένα άλλο ποσοστό της τάξης του 8,4% το οποίο απάντησε ότι πηγαίνει 3-4 

φορές την εβδοµάδα σε καφετέριες, δήλωσε ότι ο φόρτος εργασίας τους επηρεάζει 

πάρα πολύ. Συνεχίζοντας παρατηρούµε ότι ένα ποσοστό 14,1% των ερωτηθέντων που 

απάντησε ότι πηγαίνει µία φορά την εβδοµάδα σε καφετέριες, επηρεάζεται πολύ από 

τον φόρτο εργασίας, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 11% δήλωσε πως επηρεάζεται 

πάρα πολύ. 

 

 Στην ερώτηση «Αν και κατά πόσο προτιµάτε να περνάτε τον ελεύθερό σας χρόνο σε 

club;», ένα µεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων (48,7%) απάντησε πως πηγαίνει µια 

φορά την εβδοµάδα, ενώ µόλις το 1,6% πως πηγαίνει κάθε µέρα. Αυτό φανερώνει 

πως σχεδόν το ήµισυ των ερωτηθέντων διαλέγει σαν τρόπο διασκέδασης για µια φορά 

την εβδοµάδα την επιλογή του club. Το 11,2% απάντησε πως πηγαίνει 3-4 φορές την 

εβδοµάδα και το 34,8% σπάνια. Τέλος µόλις το 3,7%  απάντησε πως δεν πηγαίνει 

ποτέ. Από την παραπάνω ερώτηση, απορρέει ότι στα club διασκεδάζει η πλειοψηφία 

των φοιτητών σε εβδοµαδιαία διάταξη, αλλά και σε καθηµερινή, µε αυτούς που δεν 

πηγαίνουν ποτέ σε αυτά να αποτελούν την µειοψηφία της τάξης του 3,7%. 

 

 Στην ερώτηση «Αν στον ελεύθερό σας χρόνο προτιµάτε να πηγαίνετε σε bars µε rock 

µουσική», τα ποσοστά είναι σχετικά µοιρασµένα στις απαντήσεις, µε το 20,6% να έχει 

απαντήσει «µια φορά την εβδοµάδα», το 37,8% «σπάνια» και το 30% «ποτέ». 

Χαµηλά είναι τα ποσοστά στις απαντήσεις «κάθε µέρα» και «3-4 φορές την 

εβδοµάδα», µε 1,1% και 10,6% αντίστοιχα, γεγονός το οποίο φανερώνει πως είναι 

λίγοι εκείνοι που επιλέγουν για καθηµερινή έξοδό τα bars µε rock µουσική. Στην 
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ερώτηση αν και κατά πόσο οι ερωτηθέντες επιλέγουν ως τρόπο διασκέδασης τα bars 

µε έντεχνη µουσική, ένα µεγάλο ποσοστό του δείγµατος (41,9%) έδωσε την 

απάντηση «σπάνια», ενώ δεύτερη πιο διαδεδοµένη απάντηση είναι το «µια φορά την 

εβδοµάδα», µε ποσοστό 25,7%. Ακολουθεί το 19,6%, το κοµµάτι των ερωτηθέντων 

που απάντησε «ποτέ»,  ενώ το 11,7% ισχυρίστηκε «3-4 φορές την εβδοµάδα». Μόλις 

το 0,6% ισχυρίστηκε ότι πηγαίνει κάθε µέρα. Στην ερώτηση «Αν στον ελεύθερό σας 

χρόνο προτιµάτε να πηγαίνετε σε bar µε λαϊκή µουσική;» , οι απαντήσεις είναι 

µοιρασµένες, µε το 28,8% να έχει απαντήσει «µια φορά την εβδοµάδα», το 35,6% 

«σπάνια» και το 29,9% «ποτέ». Πολύ µικρά είναι τα ποσοστά των ερωτηθέντων που 

απάντησαν «κάθε µέρα» και «3-4 φορές την εβδοµάδα», µε 1,7% και 4% αντίστοιχα. 

Το τελευταίο µας δείχνει πως λίγοι είναι εκείνοι που επιλέγουν ως τρόπο 

διασκέδασης την έξοδό τους σε bar µε λαϊκή µουσική. Είναι αξιοσηµείωτο το πώς η 

έξοδος σε µπαρ µε έντεχνη και λαϊκή µουσική αποτελεί µια τόσο µη δηµοφιλή 

επιλογή για τους ερωτηθέντες, όταν στην ανοιχτή ερώτηση της έρευνας «αναφέρατε 

τα τρία επικρατέστερα είδη µουσικής που προτιµάτε»  τα δύο επικρατέστερα είδη 

προτίµησης µουσικής ήταν η έντεχνη και η λαϊκή, που απαντήθηκε από τους 93 και 

91 στους 200 ερωτηθέντες αντίστοιχα. 

 

 Στην ερώτηση σχετικά µε το αν οι ερωτηθέντες προτιµούν να διασκεδάζουν σε 

ταβέρνες, το µεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων σηµειώθηκε στις απαντήσεις «µια 

φορά την εβδοµάδα» και «σπάνια», µε αντίστοιχα ποσοστά 45,2% και 40,3%. Μόλις 

το 0,5% έδωσε την απάντηση «κάθε µέρα», ενώ το 7,5% απάντησε «3-4 φορές την 

εβδοµάδα» και το 6,5% «ποτέ». Στην ερώτηση αν πηγαίνουν στο γήπεδο, πολύ 

µεγάλο είναι το ποσοστό που απάντησε «ποτέ», 69,1%, πιθανότατα επειδή το 

συντριπτικό ποσοστό του δείγµατος είναι γυναίκες. Το 25,1% απάντησε «σπάνια», το 

4,6% «µια φορά την εβδοµάδα», ενώ µόλις 1,1% απάντησε «3-4 φορές την 

εβδοµάδα». Στην ερώτηση σχετικά µε το αν στον ελεύθερό τους χρόνο πηγαίνουν στο 

θέατρο, το 52,2% των ερωτηθέντων έδωσε την απάντηση «σπάνια», το 11,5% 

απάντησε «µια φορά την εβδοµάδα» και το 1,6% «3-4 φορές την εβδοµάδα». 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι 34,6% των ερωτηθέντων, ένα σχετικά µεγάλο 

ποσοστό, απάντησε ότι δεν πηγαίνει ποτέ, αλλά αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός 

ότι στον τόπο που διεξήχθη η έρευνα δεν είναι τόσο διαδεδοµένη η δραστηριοποίηση 

θεατρικών οµάδων ή συλλόγων ενώ αξιοµνηµόνευτο είναι το γεγονός ότι από το 
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Ηράκλειο απουσιάζει κάποιο κεντρικό Θέατρο και οι ανάγκες καλύπτονται από 

θεατρικές σκηνές ή θεατρικούς σταθµούς.  

 

Πολύ µεγάλα είναι τα ποσοστά των ερωτηθέντων που απάντησαν ότι προτιµούν στον 

ελεύθερο χρόνο τους να συναντιούνται µε φίλους σε σπίτι. Το 51,3% απάντησε «3-4 

φορές την εβδοµάδα» και το 27,7% «κάθε µέρα». Το 15,7% απάντησε «µια φορά την 

εβδοµάδα» και το 4,7% «σπάνια», ενώ µόλις το 0,5% απάντησε «ποτέ». Σε αυτό το 

σηµείο µπορούµε να αναφέρουµε πως η συνάντηση στο σπίτι είναι η πιο δηµοφιλής 

δραστηριότητα και σηµείωσε το πιο υψηλό ποσοστό (51,3%) στην κατηγορία 3-4 

φορές την εβδοµάδα. Σε δεύτερη θέση έρχεται η έξοδος σε καφετέριες µε ποσοστό 

40,7% και µε πολύ µικρότερα ποσοστά ακολουθούν οι λοιπές δραστηριότητες. 

                                                  

Στην ερώτηση «Ασχολείστε µε κάποιο ατοµικό ενδιαφέρον στον ελεύθερό σας χρόνο;» 

οι απαντήσεις ήταν µοιρασµένες. Το 12,3% απάντησε «κάθε µέρα», το 29,6% «3-4 

φορές την εβδοµάδα», το 22,9% «µια φορά την εβδοµάδα», το 26,8% «σπάνια», ενώ 

το 8,4% απάντησε «ποτέ». Στην ερώτηση που διερευνούσε την ενασχόληση µε τον 

εαυτό στον ελεύθερό χρόνο, το 24,6% το ερωτηθέντων απάντησε «κάθε µέρα», το 

33,7% «3-4 φορές την εβδοµάδα», το 27,3% «µια φορά την εβδοµάδα», το 11,2% 

«σπάνια» και το 3,2%  «ποτέ». Σε αυτό το σηµείο βλέπουµε ότι σχετικά οι 

περισσότεροι σπουδαστές, αφιερώνουν κάποιο χρόνο 3-4 φορές την εβδοµάδα για να 

ασχοληθούν µε κάποιο ατοµικό ενδιαφέρον, αλλά και για ενασχόληση µε τον εαυτό 

τους µε ποσοστά 29,6% και 33,7% αντίστοιχα. Ωστόσο, ένα σηµαντικό ποσοστό της 

τάξης του 35,2% απαντάει «σπάνια» και «ποτέ» για το πόσο χρόνο αφιερώνει για 

κάποια ατοµική ασχολία, όπως και το 14,4%  σπάνια και ποτέ, ασχολείται µε τον 

εαυτό του. 

 

Στην ερώτηση σχετικά µε το αν, και αν ναι πόσο συχνά οι σπουδαστές του τµήµατος 

εκκλησιάζονται τα µεγαλύτερα ποσοστά συγκεντρώθηκαν στις απαντήσεις «σπάνια» 

και «ποτέ», µε ποσοστό 52,5% και 41,2% αντίστοιχα, ενώ το 5,6% έδωσε την 

απάντηση «µια φορά την εβδοµάδα». Μόλις το 0,6% απάντησε πως πηγαίνει 3-4 

φορές την εβδοµάδα, ενώ από τους ερωτώµενους κανείς δεν εκκλησιάζεται κάθε 

µέρα.  
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4.4  Πολιτική αυτό - τοποθέτηση – Εµπιστοσύνη στους θεσµούς  

 

Στην επόµενη υποενότητα βλέπουµε το που αυτό-τοποθετούνται πολιτικά οι 

ερωτηθέντες. Αν και οι προς επιλογή απαντήσεις κάλυπταν όλο το πολιτικό φάσµα 

(άκρα αριστερά έως άκρα δεξιά) ένα ποσοστό της τάξης του 4,2% δήλωσε ότι δεν 

καλύπτεται από τις δοθείσες απαντήσεις ενώ κυρίαρχη απάντηση ήταν το «∆εν έχω 

πολιτικά πιστεύω» µε ποσοστό 33,7%. Συσχετίζοντας την πολιτική αυτό - 

τοποθέτηση των ερωτηθέντων µε τον αντίστοιχο βαθµό έκφρασης των πολιτικών 

κοµµάτων ως θεσµό, παρατηρούµε ότι το 33,7% των ερωτηθέντων που δεν έχει 

πολιτικά πιστεύω, αποτελεί ταυτόχρονα και το 23,1% εκείνων που τους εκφράζει σε 

µέτριο βαθµό ο θεσµός των πολιτικών κοµµάτων. Από όσους δήλωσαν πολιτική 

τοποθέτηση βλέπουµε ίσα ποσοστά ανάµεσα σε αυτούς που αυτοχαρακτηρίζονται ως 

αριστεροί και ως δεξιοί (16,8%), ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 14,7% τοποθετεί 

τον εαυτό του στην κεντροαριστερά. Κεντρώες πολιτικές πεποιθήσεις φαίνεται να 

έχει το 10,5% ενώ στην άκρα αριστερά συγκλίνει το 3,2%. Η επιλογή της άκρας 

δεξιάς δεν έτυχε κάποιας απάντησης στο δείγµα που εξετάσαµε.  

 

                                               Γράφηµα 8: Πολιτική Τοποθέτηση 
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Πίνακας 21: Εµπιστοσύνη στους θεσµούς 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Οικογένεια 1,5% 4,6% 5,1% 25,6% 63,1% 

Εκκλησία 41% 18,5% 21,5% 15,4% 3,6% 

Πολιτικά 
κόµµατα 

33,5% 46,1% 14,1% 6,3% - 

Στρατός 78,8% 12,7% 5,3% 2,1% 1,1% 

Μη 
κυβερνητικές 
οργανώσεις 

30,8% 26,2% 17,9% 17,4% 7,7% 

 

Στην ερώτηση, κατά πόσο η οικογένεια εκφράζει τους ερωτηθέντες και σε ποιο 

βαθµό, το συντριπτικό ποσοστό της τάξης του 63,1% δήλωσε ότι τους εκφράζει πάρα 

πολύ, το 25,6% ότι τους εκφράζει πολύ, το 5,1% δηλώνει µέτρια, το 4,6% αναφέρει 

λίγο και µόλις το 1,5% δηλώνει καθόλου.  

 

Η εκκλησία αποτελεί ένα θεσµό που το 41% δήλωσε ότι δεν εκφράζεται καθόλου από 

αυτόν, το 21,5% δήλωσε πως εκφράζεται µέτρια, το 18,5% αναφέρει λίγο, το 15,4% 

δηλώνει πως εκφράζεται πολύ και το 3,6% δήλωσε πως εκφράζεται πάρα πολύ. Όσο 

αφορά στο θεσµό της εκκλησίας, αυτοί που εκκλησιάζονται µία φορά την εβδοµάδα 

αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών που τους εκφράζει η εκκλησία ως θεσµός 

µε 42,9%. 

 

Ως ένας ακόµα θεσµός, θεµελιώδης στην αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική 

δηµοκρατία, τα πολιτικά κόµµατα, εκφράζουν λίγο το 46,1% των ερωτηθέντων, 

καθόλου το 33,5%  µέτρια το 14,1%, ενώ το 6,3% εκφράζεται πολύ µέσα από τα 

πολιτικά κόµµατα. Όσο αφορά στην εµπιστοσύνη στα πολιτικά πρόσωπα και στην 

εµπιστοσύνη που µπορεί να δείχνουν οι νέοι σε αυτά, σύµφωνα µε την έρευνα των 

Κουλαϊδή-∆ηµόπουλου, το 90% δείχνει δυσπιστία και έχει συναισθήµατα 

απογοήτευσης απέναντι τους.108 Αντιστοίχως, στην έρευνα µας διερωτήθηκε σε ποιό 

                                                 
108 Βλ. περισσότερα Κουλαϊδής  Β., ∆ηµόπουλος Κ., Ελληνική Νεολαία, Όψεις Κατακερµατισµού, 
Αθήνα 2005 σελ. 78 
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βαθµό εκφράζονται οι σπουδαστές από τον θεσµό των  πολιτικών κοµµάτων και τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι αθροιστικά 79,6% έχει απαντήσει, «λίγο» και «καθόλου». 

Συµπεραίνουµε µέσα από αυτό, ότι δεν υπάρχει µεγάλη απόκλιση όσο αφορά στο τί 

ιδέα έχουν και στο πως νοιώθουν απέναντι στην πολιτική,  οι νέοι του 2001 µε τους 

νέους που µελετήθηκαν στην έρευνά µας το 2009.  

 

Προσπαθώντας να ανιχνεύσουµε σε ποιο πολιτικό χώρο ανήκουν εκείνοι που 

απάντησαν ότι εκφράζονται πολύ από τον θεσµό των πολιτικών κοµµάτων, 

παρατηρήθηκε το εξής: αυτοί που αυτό - τοποθετούνται στην αριστερά αποτελούν το 

µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων εκείνων που δηλώνουν πως εκφράζονται 

πολύ από τον θεσµό των πολιτικών κοµµάτων µε ποσοστό 33,3%. 

 

Ο στρατός αποτελεί ακόµα έναν θεσµό µε τον οποίο οι περισσότεροι από τους 

ερωτηθέντες ενδέχεται να έχει κάποια έστω έµµεση σχέση λόγω της υποχρεωτικής 

κατάταξης των ανδρών στην Ελλάδα. Ωστόσο, το συντριπτικό ποσοστό που 

ανέρχεται στο 78,8% δεν εκφράζεται καθόλου µέσα από τον θεσµό του στρατού, το 

12,7% εκφράζεται λίγο, το 5,3% µέτρια, το 2,1% πολύ και το 1,1% πάρα πολύ.  

 

Για έναν από τους πρόσφατα συνταγµατικά αναγνωρισµένους θεσµούς, τις Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις, το 30,8% δεν εκφράζεται καθόλου µέσα από αυτές, το 

26,2% εκφράζεται λίγο, το 17,9% εκφράζεται µέτρια, το 17,4% εκφράζεται πολύ και 

το µόνο το 7,7% εκφράζεται πάρα πολύ. 

 

Στην συγκεκριµένη ενότητα κατά την οποία βολιδοσκοπείται η εµπιστοσύνη του 

πληθυσµού της έρευνας σε «παραδοσιακούς» αλλά και σε νεότερους κοινωνικούς 

θεσµούς, ακολούθησε µια ανοιχτού τύπου ερώτηση. Ο σκοπός χρήσης ανοιχτού 

τύπου ερώτησης ήταν να καταθέσουν οι ερωτηθέντες την προσωπική τους άποψη 

όσον αφορά στον σηµαντικότερο θεσµό, τον οποίο εµπιστεύονται περισσότερο.  

 

Σύµφωνα λοιπόν µε την ερώτηση, η οποία σκοπίµως  αποτελεί  την τελευταία 

ερώτηση του ερωτηµατολογίου, απάντησε το 51% των ερωτηθέντων, εκ του οποίου 

το 90%  φαίνεται να εµπιστεύεται περισσότερο τον θεσµό της οικογένειας. Στις 

γνώµες που εκφράζονται, γίνεται λόγος χαρακτηριστικά για τη σηµαντικότητα του 

θεσµού όσον αφόρα στην συναισθηµατική ανάπτυξη του ατόµου. Επίσης ιδιαίτερη 
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µνεία δίνει ένα µεγάλο ποσοστό των απαντήσεων στην ασφάλεια που παρέχει η 

οικογένεια και στη διαχρονικότητα που τη χαρακτηρίζει. Σποραδικά στις απαντήσεις 

γίνεται λόγος για την «µη αλλοίωση» του συγκεκριµένου θεσµού (συγκριτικά µε τους 

υπόλοιπους). Τέλος ένα άλλο µεγάλο κοµµάτι ερωτηθέντων δίνει βάρος στους 

συναισθηµατικούς δεσµούς που ισχυροποιούν αυτόµατα τον θεσµό της οικογένειας. 

Ωστόσο αξίζει να σηµειωθεί ότι από την ανοιχτή ερώτηση του ερωτηµατολογίου που 

αφορούσε στην αιτιολόγηση της πρώτης απάντησης σχετικά µε τον βαθµό 

εµπιστοσύνης στους θεσµούς µόνο οι 6 από τους 200 ανέφεραν ότι οι Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις είναι οι πιο σηµαντικές, µε την προϋπόθεση «να 

λειτουργούν όπως πρέπει». 

 

 

 
                                                            Γράφηµα 9: Εµπιστοσύνη στον θεσµό της οικογένειας  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ :  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

Εισαγωγή  

 

Το Κεφάλαιο αυτό αποτελεί µια προσπάθεια για µια αποκωδικοποιηµένη λεκτική 

παρουσίαση του ότι παρουσιάστηκε στο προηγούµενο, µια συγκριτική µατιά σε 

σχέση µε ότι γράφηκε στην θεωρία αλλά και σε σχέση µε τις έρευνες που µελετήσαµε 

σχετικά µε τη νεολαία στην Ελλάδα. Η συγγραφική οµάδα θέλει να καταστήσει 

σαφές ότι σε αυτό το Κεφάλαιο θα προσπαθήσει να στηρίξει τα όσα θα γραφούν 

αποκλειστικά και µόνο στα στοιχεία της έρευνας. Είναι δύσκολο, αλλά σηµαντικό για 

την διατήρηση του αντικειµενικού χαρακτήρα της έρευνας, από το Κεφάλαιο αυτό να 

λείπει οποιαδήποτε βιωµατική αναφορά από την εµπειρία των τεσσάρων χρόνων στην 

Σ.Ε.Υ.Π όπως επίσης να απαλείφουν οποιαδήποτε συναισθήµατα, τα οποία 

προκαλούνται από την ανάλυση των αποτελεσµάτων.  

 

Το Κεφάλαιο αυτό θα ακολουθήσει παρόµοια δοµή µε το προηγούµενο, δηλαδή η 

παρουσίαση των συµπερασµάτων θα είναι αντίστοιχη µε αυτή των αναλύσεων και 

όπου χρειαστεί θα γίνονται οι απαραίτητες αναγωγές και συνδέσεις. Αυτό γιατί τα 

συµπεράσµατα δεν µπορούν να καταγραφούν ατάκτως αφενός, αλλά αφετέρου η 

ερευνητική οµάδα οφείλει να διερευνήσει και να προβληµατιστεί επάνω στη σχέση 

συµπερασµάτων που εξάγονται από διαφορετικές ερευνητικές υπο-ενότητες  εντός 

της µελέτης µας. Ως εκ τούτου οι βασικές ενότητες παραµένουν οι ακόλουθες:  

 

i. ∆ηµογραφικά στοιχεία ερωτηθέντων φοιτητών Κοινωνικής Εργασίας 

ii.  Φοιτητές του τµήµατος - Η σχέση τους µε το τµήµα, ο βαθµός ικανοποίησης 

από το αντικείµενο σπουδών, τα µελλοντικά τους σχέδια και ο χρόνος που 

αναλώνουν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους 

iii.  Πέραν της σχολής δραστηριότητες 

iv. Πολιτική αυτό - τοποθέτηση – Εµπιστοσύνη στους θεσµούς 
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5.1 ∆ηµογραφικά στοιχεία ερωτηθέντων φοιτητών Κοινωνικής Εργασίας 
 
Σε ότι αφορά τα δηµογραφικά που συλλέξαµε προβληµατισµοί γεννούνται ήδη από 

τις απαντήσεις στην πρώτη ερώτηση. Το γυναικείο φύλο κυριαρχεί αφού αγγίζει το 

συντριπτικό ποσοστό του 88,9%. Ποιά λογική άραγε να κρύβεται πίσω από αυτό το 

δεδοµένο; Μπορούµε να κάνουµε λόγο για ύπαρξη στερεοτύπων πίσω από την 

επιλογή του συγκεκριµένου τµήµατος από γυναίκες; Τι είναι αυτό που στα µάτια των 

υποψηφίων φοιτητών/τριών που όταν συµπληρώνουν το µηχανογραφικό τους δελτίο 

καθιστά το τµήµα Κοινωνικής Εργασίας περισσότερο «θηλυκό»;  

 

Ακόµη και σε ότι αφορά την ηλικία των ερωτηθέντων τα αποτελέσµατα προκαλούν 

ερωτήµατα. Αν µπορούµε να εξάγουµε µια γενίκευση, όντας πάντα επιφυλακτικοί, η 

τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελεί προνόµιο µιας ηλικιακής οµάδας που 

κυµαίνεται µεταξύ των 20 και 25 ετών. Τίθενται ερωτήµατα σχετικά µε τις ευκαιρίες 

για πρόσβαση στην συγκεκριµένη εκπαιδευτική βαθµίδα άλλων ηλικιακών 

κατηγοριών. ∆ιατηρούµε την αίσθηση ότι πιθανόν το πρόγραµµα σπουδών, όχι µόνο 

του δικού µας τµήµατος, είναι σχεδιασµένο ακριβώς γι’ αυτή την ηλικιακή οµάδα µε 

συγκεκριµένα επί µέρους χαρακτηριστικά που ως κυριότερο αυτών θα µπορέσουµε 

να επισηµάνουµε την µη εργασία. Το ζήτηµα αυτό, της επί πρακτέου «µη 

πρόσβασης» µεγαλυτέρων, σαφέστατα και διαπερνά τα στενά όρια της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης και σχετίζεται µε αντιλήψεις γύρω από την οικογένεια και τους ρόλους 

που εκµαιεύονται από αυτήν, µε στάσεις γύρω από το ζήτηµα της εργασίας αλλά και 

µε  πιθανή θεσµική ανεπάρκεια σε τοµείς δια βίου εκπαίδευσης.  

 

Σε ότι αφορά την προέλευση των φοιτητών η πλειοψηφία προέρχεται από αστικές ή 

ηµιαστικές περιοχές και είναι γόνοι µεσαίων οικονοµικών στρωµάτων. Το τελευταίο 

εξάγεται τόσο µε την µισθοδοσία των γονέων, που η κυρίαρχη οµάδα µισθοδοσίας 

των πατέρων είναι αυτή των 1000 – 1500 ευρώ και των µητέρων αυτή των 500 – 

1000 ευρώ αµφότεροι εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα. Αξιοπρόσεκτα, όπως 

τονίσαµε και στην ανάλυση των δεδοµένων µε την επιφύλαξη που εκφράστηκε στην 

υποσηµείωση, είναι και τα ποσοστά των «ανέργων» µητέρων που άγγιξαν το 27,6%. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΣΥΕ και την απογραφή του 2001 ο αριθµός των γυναικών 

ηλικιών ανάµεσα στα 35-54 έτη (ηλικίες που βρίσκονται οι µητέρες των ερωτηθέντων 
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στο δείγµα µας) που κατηγοριοποιήθηκαν στον οικονοµικά µη ενεργό πληθυσµό109 

ανέρχεται στα 699.340 άτοµα όταν το σύνολο των απασχολούµενων ανέρχεται στα 

732.539 άτοµα και των ανέργων, συµπεριλαµβανοµένων και των νέων ανέργων στα 

66.452 άτοµα. Αυτό µας δείχνει ότι  ο οικονοµικά ενεργός και ο οικονοµικά µη 

ενεργός πληθυσµός γυναικών στις προαναφερθείσες ηλικίες κυµαίνεται σε σχεδόν 

ίσους απόλυτους αριθµούς.  

 

Μπορεί να θεωρηθεί ότι η παράθεση αυτών των στοιχείων δεν σχετίζεται άµεσα µε το 

αντικείµενο της έρευνας µας ωστόσο δεν παύουν να µας προβληµατίζουν ειδικά αν  

αναλογιστούµε τον ρόλο των γυναικών στην οικογένεια που σε συνδυασµό µε την 

υπολειτουργία του κράτους πρόνοιας αναλαµβάνουν µεταξύ άλλων επιπλέον 

υποχρεώσεις απέναντι στα προστατευόµενα µέλη (ηλικιωµένοι - παιδιά). Ο 

προβληµατισµός αυτός µας οδήγησε στη σύγκριση των απαντήσεων όσον αφορά 

στην οικογενειακή κατάσταση των γονέων και την επαγγελµατική κατάσταση των 

µητέρων. Από τα αποτελέσµατα των πινάκων συνάφειας φαίνεται 45 σε σύνολο 144 

εγγάµων γυναικών να δηλώθηκαν «άνεργες», σε αντίθεση µε µόλις 8 στις 43 γυναίκες 

που δηλώθηκαν «άνεργες» και είναι διαζευγµένες.  Από την απόκλιση που προκύπτει 

από τις δύο αυτές κατηγορίες φαίνεται να επαληθεύεται υπόθεση µας για την σχέση 

µη εργασίας και παραδοσιακού τύπου οικογένειας. Ίσως κάποτε αξίζει να γίνει µια 

έρευνα στους παλιότερους απόφοιτους του τµήµατος, εστιάζοντας περισσότερο στις 

γυναίκες, για την οικογενειακή τους κατάσταση και κατά πόσο αυτή συνδέεται µε την 

ύπαρξη, την εξέλιξη ή την παύση επαγγελµατικής ιδιότητας. Αν σε µια τέτοιαν 

έρευνα προκύπτουν αντικειµενικές δυσκολίες λόγο διασκορπισµένου δείγµατος ίσως 

θα ήταν εξίσου ενδιαφέρον να πραγµατοποιηθεί έρευνα πάνω στους τωρινούς 

φοιτητές, εστιάζοντας και πάλι στις φοιτήτριες, για το πόσο πιστεύουν ότι η ύπαρξη 

οικογένειας θα επηρεάσει την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία, και το δείγµα αυτό 

                                                 

109 Οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός: αποτελείται από άτοµα τα οποία είναι µέρος του πληθυσµού σε ηλικία 
προς εργασία, αλλά παραµένουν οικιοθελώς εκτός του εργατικού δυναµικού. Το σύνολο του οικονοµικά µη 
ενεργού πληθυσµού αυξήθηκε κατά 15,1% (από 122.342 άτοµα το 1991 ανέρχεται σε 140.854 άτοµα το 2001). 
Παρόµοια, ανοδική είναι η πορεία που διαγράφει διαχρονικά ο εν λόγω δείκτης ανά φύλο, καθώς για τους άνδρες 
η µεταβολή κυµάνθηκε στο 38,4% και για τις γυναίκες κατά 4,5% το 2001 αναφορικά µε το 1991. 

Πηγή: http://www.e-a.gr/axaia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3121&articleid=1830 
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να εξετάζεται σε χρονικά διαστήµατα που θα οριστούν από την µεθοδολογία. 

Πιθανότατα έτσι να µπορέσει το τµήµα να έχει µια περισσότερο συνολική εικόνα για 

τους απόφοιτους του αλλά και να εξάγει συµπεράσµατα σε πληθώρα τοµέων.  

 

Σε ότι αφορά την εκπαίδευση και τα εισοδήµατα των γονέων παρατηρούνται 

ανισότητες και ως προς την φοίτηση σε τριτοβάθµια ιδρύµατα και ως προς τις 

οικονοµικές απολαβές. Μέχρι το επίπεδο του Γυµνασίου βλέπουµε ισοδύναµα 

ποσοστά στην εκπαίδευση των δύο φύλων. Σε επίπεδο του Λυκείου παρατηρείται ότι 

οι γυναίκες υπερτερούν ποσοστιαία των ανδρών κάτι που όµως δεν συνεχίζεται και 

κατά την τριτοβάθµια εκπαίδευση όπου η πλάστιγγα γέρνει υπέρ των ανδρών (βλ. 

Πίνακας 6). Σχετικά µε τις διαφορές µισθοδοσίας οι αντιθέσεις παραµένουν έντονες 

ανάµεσα στα δύο φύλα µε τις γυναίκες να «κυριαρχούν» στις χαµηλότερες 

κατηγορίες των έως 500 και 500 – 1000 ευρώ και µε τους άνδρες να υπερτερούν σε 

όλες τις υπόλοιπες (και υψηλότερες) µισθολογικές οµάδες. Αν αναλογιστούµε τα 

παραπάνω καταλήγουµε η ποσοστιαίες διαφορές σε κάθε κατηγορία φαίνεται πως 

παγιώνει τον πατέρα110, σε έναν ρόλο breadwinner για την οικογένεια τουτέστιν 

οικονοµικό στυλοβάτη της (βλ. πίνακας 8).  

 

5.2 Φοιτητές του τµήµατος - Η σχέση τους µε το τµήµα, ο βαθµός 

ικανοποίησης από το αντικείµενο σπουδών, τα µελλοντικά τους σχέδια και ο 

χρόνος που αναλώνουν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους 

 

Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων όσον αφορά τους λόγους προτίµησης της σχολής 

φέρνουν µε διαφορά πρώτους αυτούς   που κυρίαρχο κριτήριο ήταν το ενδιαφέρον για 

το αντικείµενο. Ακολουθούν όσοι είχαν επιρροή από το οικογενειακό και ευρύτερο 

συγγενικό περιβάλλον και τελευταίοι είναι όσοι σκόπευαν σε άµεση επαγγελµατική 

αποκατάσταση. Η συγγραφική οµάδα προβληµατίζεται ωστόσο για το πώς γίνεται µια 

σχολή όπως αυτή της Κοινωνικής Εργασίας, ενσωµατωµένη στην τεχνολογική 

εκπαίδευση, µε χαµηλή βάση εισαγωγής που παραπέµπει σε ένα επάγγελµα που δε 

του έχει προσδοθεί κύρος ανάλογο της προσφοράς του (χωρίς αυτό να είναι 

απαιτούµενο) να συγκεντρώνει τόσο µεγάλο ενδιαφέρον. ∆εν θεωρούµε ότι οι 

ερωτώµενοι µας έδωσαν απλά µια «πολιτικά ορθή» απάντηση, παρ’ όλα αυτά αξίζει 

                                                 
110 Ο πατέρας στην πλειοψηφία των ερωτηµατολογίων φαίνεται να είναι κάποια χρόνια µεγαλύτερος από την 
µητέρα. 
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ίσως να µελετηθούν τα αίτια της απάντησης και να διευκρινιστεί εάν υπάρχει κάποιος 

µηχανισµός
111 που προωθεί τη σχολή στους υποψηφίους ή αν το συγκεκριµένο τµήµα 

αποτελεί ένα βαθµολογικά προσιτό τρόπο ώστε να δοθούν απαντήσεις σε προσωπικά 

θέµατα που προβληµατίζουν τους ίδιους τους σπουδαστές.  

 

Σε σχέση µε το ενδιαφέρον για απόκτηση µεταπτυχιακού διπλώµατος φαίνεται πως η 

ιδέα επένδυσης σε σπουδές µακράς πνοής επεξεργάζεται από την πλειονότητα των 

φοιτητών του τµήµατος αφού κυριαρχούν οι απαντήσεις όσων βλέπουν θετικά την 

απόκτηση µεταπτυχιακού διπλώµατος είτε άµεσα µετά το πέρας του προπτυχιακού 

είτε στο µέλλον. ∆εν γνωρίζουµε αν πίσω από αυτήν την απάντηση κρύβεται η 

βούληση για περαιτέρω καλλιέργεια και εµβάθυνση σε ειδικού ενδιαφέροντος 

θέµατα, η θέληση για παράταση της φοιτητικής ζωής ή η προσδοκία για µια καλύτερη 

επαγγελµατική αποκατάσταση σίγουρα όµως η βούληση αυτή συνδέεται µε την 

ικανοποίηση από το γνωστικό αντικείµενο καθότι όπως είδαµε και στην ανάλυση των 

δεδοµένων παραπάνω από τους µισούς ερωτηθέντες που δηλώνουν ενδιαφέρον για το 

αντικείµενο σπουδών έχουν µελλοντικά σχέδια για µεταπτυχιακές σπουδές. 

Θεωρούµε ότι το στατιστικό στοιχείο αυτό, η βούληση για περαιτέρω σπουδές, 

πιθανότατα να τροποποιηθεί και να παρουσιάσει αυξητική τάση αν το τµήµα «τρέξει» 

δικό του µεταπτυχιακό πρόγραµµα. Αξίζει ωστόσο να µελετηθούν τα επιµέρους 

χαρακτηριστικά της «ικανοποίησης από το γνωστικό αντικείµενο» καθότι θεωρούµε 

πως κάτι τέτοιο πρέπει να διερευνηθεί σε συνάρτηση µε τον τρόπο διδασκαλίας, το 

πρόγραµµα σπουδών, την υλικοτεχνική υποδοµή όπως επίσης και µε τον βαθµό 

αισιοδοξίας για τα µελλοντικά σχέδια.   

 

Σχετικά µε την επιρροή από το γνωστικό αντικείµενο πλειοψηφικά ποσοστά του 

δείγµατος δήλωσαν ότι το αντικείµενο σπουδών τους έχει αγγίξει σε µεγάλο βαθµό. 

Έχει ενδιαφέρον να ερευνηθεί το πώς µεταφράζεται η επιρροή αυτή στην 

καθηµερινότητα σε ένα φάσµα που κυµαίνεται από τις διαπροσωπικές σχέσεις ως την 

ανάληψη δράσης. Σε ότι αφορά το δεύτερο στην παρούσα έρευνα καταγράφηκε µια 

µη σύνδεση ανάµεσα στην επιρροή από το αντικείµενο σπουδών και την ανάληψη 

                                                 
111 Είναι αξιοσηµείωτο να αναφερθεί πως σύµφωνα µε την εµπειρία της συγγραφικής οµάδας κατά τη διάρκεια 
των πανελλήνιων εξετάσεων τα νοµαρχιακά προγράµµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού προωθούσαν την 
σχολή στους απόφοιτους λυκείου σαν µια πολύ ποιοτική επιλογή. Συνδυάζοντας το γεγονός αυτό µε την παραδοχή 
µεταγενέστερων απόφοιτων λυκείου ότι αυτό εξακολουθεί να συµβαίνει αλλά και µε το γεγονός ότι το τµήµα της 
Κ.Ε βρισκόταν στις πρώτες θέσεις  της επαγγελµατικής απορρόφησης στις σχολές Τ.Ε  για µια πενταετία (2004-
2009) 
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δράσης. Στο συγκεκριµένο τµήµα το συλλογικό προβάλλεται έναντι του ατοµικού 

αλλά παρόλα αυτά οι «επηρεασµένοι» φοιτητές δεν µετέχουν σε κανενός είδους 

συλλογική οντότητα. Σαφέστατα όµως κάτι τέτοιο αποτελεί έναν από τους πολλούς 

δείκτες που µπορούµε να λάβουµε υπ όψιν και ίσως κάτι τέτοιο να µην είναι 

ενδεικτικό για να σχηµατίσουµε µια εικόνα που θα αναιρεί την άποψη που 

εκφράστηκε, δηλαδή ότι το αντικείµενο σπουδών έχει επηρεάσει το δείγµα. 

Πιθανότατα οι ερωτώµενοι που δήλωσαν ότι έχουν επηρεαστεί να λογίστηκαν 

αλλαγές που έχουν παρατηρήσει σε σχέση µε την αλλαγή στάσεων απέναντι σε ιδέες 

που είχαν πριν την έναρξη των σπουδών τους ή την συνδροµή των σπουδών σε 

περαιτέρω αυτογνωσία.  

 

Αναφορικά µε την ενασχόληση µε την σχολή οι ερωτώµενοι σε γενικές γραµµές 

δήλωσαν πως ασχολούνται µε αυτήν. Παρακολουθούν µαθήµατα, εκπονούν εργασίες 

και µελετούν. Αν αναλογιστούµε την δοµή του προγράµµατος σπουδών, τις 

απαιτήσεις από το τµήµα, η παρακολούθηση µαθηµάτων και η εκπόνηση εργασιών 

αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση των σπουδών. Είναι αδύνατο 

για κάποιον φοιτητή να ολοκληρώσει τις σπουδές του χωρίς να πραγµατοποιήσει τα 

παραπάνω. Οι ερωτώµενοι δήλωσαν ότι υπάρχει σχέση ανάµεσα στην διάθεση του 

ελεύθερου χρόνου και της διευθέτησης υποχρεώσεων για την σχολή ειδικά στα 

µεγαλύτερα εξάµηνα όπου και οι απαιτήσεις διογκώνονται (εποπτείες, πτυχιακή 

εργασία). Οι ερωτώµενοι δήλωσαν ακόµη πως ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις της 

σχολής σε µεγάλα ποσοστά. Η ερευνητική οµάδα δεν µπορεί να αµφισβητήσει την 

ειλικρίνεια των απαντήσεων ωστόσο οφείλει να θέσει ερωτήµατα σχετικά µε το 

σηµαίνει για έναν φοιτητή ανταπόκριση στις υποχρεώσεις.  

 

Πιθανότατα να υπάρχει µια σχέση µε την σχολή που θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί 

ως τυπική. Ο µέσος φοιτητής παρακολουθεί µαθήµατα, εκπονεί εργασίες αφιερώνει 

χρόνο ωστόσο παρουσιάζει ελλείµµατα αναφορικά µε την κοινωνική συµµετοχή, την 

ενηµέρωση, την ανάγνωση βιβλίων ενώ παράλληλα δηλώνει µη πολιτικοποιηµένος.  

Όλα αυτά που θα αναλυθούν παρακάτω φυσικά δεν µπορούν να συνεκτιµηθούν στην 

αξιολόγηση του φοιτητή και πιθανόν να µην πρέπει κάτι τέτοιο να γίνει, ωστόσο δεν 

παύουν να είναι σηµαντικοί δείκτες για την διαµόρφωση της προσωπικότητας, την 

απόκτηση µια ευρύτερης κουλτούρας και την σχέση µε την ζώσα κοινωνική 

πραγµατικότητα. 
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5.3 Πέραν της σχολής δραστηριότητες 

 

 5.3.1 Τρόποι, συχνότητα ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας των φοιτητών από 

παραδοσιακά και σύγχρονα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας  

 

Όσο αφορά στους τρόπους ενηµέρωσης των ερωτηθέντων, είναι αξιοπρόσεχτο να 

σηµειωθεί ότι τα παραδοσιακά µέσα  ενηµέρωσης (εφηµερίδα, ραδιόφωνο), 

παρουσιάζεται να είναι χαµηλά στις προτιµήσεις των φοιτητών, σε σύγκριση µε τα 

σύγχρονα µέσα (τηλεόραση, διαδίκτυο) τα οποία υπερτερούν στις προτιµήσεις . Το 

γεγονός αυτό γεννά προβληµατισµούς , όσον αφορά στο αν ο άµεσος τρόπος 

πρόσβασης  που παρέχουν τα τηλεοπτικά προγράµµατα ως προϊόν , σε συνδυασµό µε 

τον ανέξοδο χαρακτήρα της τηλεόρασης ως µέσου µαζικής ενηµέρωσης την κάνει να 

υπερισχύει. Βεβαίως, το ίδιο ανέξοδο µέσο είναι και το ραδιόφωνο, ωστόσο 

βρίσκεται στην χαµηλότερη βαθµίδα επιλογής ως µέσο ενηµέρωσης. Κάνοντας  µια 

αναδροµή στο παρελθόν, θα παρατηρήσουµε πως η εφηµερίδα και το ραδιόφωνο 

αποτελούσαν τα κυρίαρχα µέσα ενηµέρωσης µε χρήση σε καθηµερινή βάση εφόσον η 

τηλεόραση δεν ήταν το κύριο µέσο ενηµέρωσης για την πλειοψηφία του κόσµου, 

παρά µόνο για µία προνοµιούχα (οικονοµικά κυρίως) τάξη.  Η εποχή των εικόνων 

ωστόσο και η ραγδαία ανάπτυξή της τεχνολογίας την τελευταία 30ετία, η οποία 

επηρεάζει και τη χώρα µας µε µια χρόνο καθυστέρηση 6 – 10 ετών απ’ ότι στην 

υπόλοιπη (κυρίως βόρεια) Ευρώπη, καθιστά την τηλεόραση ως ένα απαραίτητο 

προϊόν πλέον µέσα σε κάθε σπίτι, όχι πάντα λόγο της χρηστικής αξίας της 

τηλεόρασης αλλά ενδεχοµένως της αντίστοιχης αισθητικής. Με αυτό τον τρόπο, η 

τηλεόραση είναι η κυρίαρχη συσκευή µέσα στους περισσότερους ιδιωτικούς χώρους 

και είναι αυτή που συγκεντρώνει την οικογένεια, είτε µε σκοπό τη διασκέδαση ή 

έστω την ψυχαγωγία  είτε την καθηµερινή ενηµέρωση. 

 

Από την άλλη πλευρά η εφηµερίδα και το διαδίκτυο έχουν τη τάση να 

χαρακτηρίζονται από τους καταναλωτές ως  µέσα ατοµικής χρήσης, τα οποία 

ωστόσο, προκειµένου να αποκτηθούν πρέπει πρώτα να καταβληθεί κάποιο χρηµατικό 

αντίτιµο. Ωστόσο, η σύνδεση στο διαδίκτυο, κοστίζει πιο ακριβά από ότι το αντίτιµο 

της αγοράς µιας εφηµερίδας, παρ’ όλα αυτά η χρήση διαδικτύου προτιµάται από τους 

νέους. Ακόµα και αν έχουν σκοπό την ανάγνωση εφηµερίδας θα προτιµήσουν να το 
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κάνουν διαδικτυακά, παρά να αγοράσουν την εφηµερίδα112 . Πρέπει να εξεταστεί 

λοιπόν το ενδεχόµενο αν η εφηµερίδα και το ραδιόφωνο θεωρούνται πλέον 

απαρχαιωµένα µέσα ενηµέρωσης. Αναµφίβολα προκύπτει πληθώρα ερωτηµάτων η 

οποία  µπορεί κάλλιστα  να  χρησιµοποιηθεί ως έναυσµα για µια άλλη µελλοντική 

ερευνητική διαδικασία. 

 

Όσο αφορά στην ανάγνωση των περιοδικών, τα περιοδικά που συγκεντρώνουν την 

περισσότερη προσοχή των νέων είναι τα περιοδικά life style και free press. Ωστόσο 

είναι άξιο απορίας το γεγονός το πώς ένα µικρό ποσοστό των ερωτηθέντων αφιερώνει 

καθηµερινά χρόνο στην ανάγνωση περιοδικών µόδας, αν συλλογιστούµε ότι δεν 

υπάρχουν περιοδικά που να εκδίδονται σε καθηµερινή βάση. Επίσης µας 

προβληµατίζει το ενδεχόµενο η απάντηση αυτή να δόθηκε µε γνώµονα όχι την 

ανάγνωση διαφορετικού έντυπου περιοδικού καθηµερινά αλλά της κάλυψης της 

επιθυµίας / ανάγκης ώστε να υπάρχει µια καθηµερινή επαφή µε έντυπα περιοδικά 

µόδας χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι έχουν να δώσουν µία νέα πληροφόρηση στους 

αναγνώστες τους, ίσως να λειτουργούν απλά σαν ένα πλαίσιο διαµόρφωσης 

ενδυµατολογικών ιδεών οι οποίες στη συνέχεια µετουσιώνονται σε ανάγκες κατ’ 

επέκταση σε άποψη.  Τέλος, τα αθλητικά και µουσικά περιοδικά έρχονται τελευταία 

στις επιλογές των ερωτηθέντων, δηµιουργώντας ερωτήµατα εάν αυτού του είδους 

περιοδικά προτιµούνται περισσότερο ή σε συντριπτικό ποσοστό από ανδρικό 

πληθυσµό, διερεύνηση στην οποία δεν µπορέσαµε να προβούµε λόγο της εκ των 

πραγµάτων άνισης κατανοµής του φύλλου στο δείγµα µας. Θα ήταν ενδιαφέρον να 

ερευνηθεί µελλοντικά αν το γεγονός αυτό σχετίζεται µε κάποιου είδους στερεότυπα 

ανδρικών και γυναικείων προτιµήσεων, σε µια σχολή που µια από τις βασικές της 

αρχές είναι η κατάρριψη των στερεοτύπων.  

 

Επιπλέον, µικρή φαίνεται να είναι η συµπάθεια των φοιτητών απέναντι στην 

ανάγνωση βιβλίων εκτός σχολής κάτι που γεννά το ερώτηµα αν οι ερωτηθέντες 

καταναλώνουν τόσο χρόνο για να φέρουν σε πέρας τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν µελέτη σχετική του γνωστικού αντικειµένου της σχολής, ώστε τους φαίνεται 

µονότονο ή κουραστικό να απασχοληθούν στον ελεύθερο χρόνο τους µε ανάγνωση 

                                                 
112 Σχόλια σχετικά µε αποτελέσµατα ανεπίσηµων ερευνών  που έχουν διεξαχθεί από 
«bloggers»διαδικτυακά µε θέµα τα Μ.Μ.Ε. Πηγή : 
http://infognomonpolitics.blogspot.com/2009/09/blog-pos 
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γενικού ενδιαφέροντος βιβλίων. Ένα άλλο ερώτηµα που προκύπτει σύµφωνα µε τις 

απαντήσεις, είναι εάν η ανάγνωση βιβλίων είναι µια δραστηριότητα που φαίνεται να 

µην ενδιαφέρει τους ερωτηθέντες. Ταυτόχρονα  αξίζει να δοθεί έµφαση, εάν έχει 

συνυφανθεί η ανάγνωση κάποιου βιβλίου µε την υποχρεωτική ανάγνωση των 

σχολικών βιβλίων που έχει υποστεί ο κάθε µαθητής κατά τη διάρκεια της σχολικής 

περιόδου ή ακόµα µετ’ έπειτα στην φοιτητική περίοδο . 

 

Από την έρευνα φαίνεται ότι οι φοιτητές της Κοινωνικής Εργασίας αφιερώνουν 

αρκετό χρόνο στην παρακολούθηση τηλεόρασης, µε τα ενηµερωτικά προγράµµατα 

να είναι στην κυρίαρχη προτίµηση των σπουδαστών, κάτι που επιβεβαίωσε και η 

ανοιχτή ερώτηση της έρευνας. Μεγάλη προτίµηση δείχνουν να έχουν επίσης στα 

σατυρικά προγράµµατα. Αν πάρουµε υπόψη µας όµως, ότι τα δύο επικρατέστερα είδη 

παρακολούθησης στην τηλεόραση είναι τα ενηµερωτικά και τα ψυχαγωγικά, αυτό 

ίσως να σηµαίνει ότι η συνολική παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραµµάτων, 

ανέρχεται τουλάχιστον στις 6 ώρες.   

 

Σχετικά µε την παρακολούθηση των αθλητικών εκποµπών στην τηλεόραση, ο 

προβληµατισµός µας είναι παρόµοιος µε παραπάνω όσον αφορά στις προτιµήσεις 

µουσικών και αθλητικών περιοδικών. Οι απαντήσεις για το αν και πόσες ώρες 

παρακολουθούν τέτοιου είδους προγράµµατα τείνει προς το καθόλου και το ποτέ. 

Ωστόσο, εδώ τίθεται το ερώτηµα για την «ανδρική» φύση των  αθληµάτων και 

γεννάται το ερώτηµα γιατί οι νεαρές κοπέλες αποφεύγουν σε µεγάλο βαθµό τις 

αθλητικές δραστηριότητες ή έστω την παρακολούθηση αθλητικών εκποµπών. 

∆ιαφαίνεται σηµαντικό το ζήτηµα της αθλητικής παιδείας στην Ελλάδα. 

Καταλήγουµε στο εξής συµπέρασµα εν ηδύ προβληµατισµού, η παραπάνω µη 

συµµετοχή και µη παρακολούθηση αθλητικών δραστηριοτήτων και εκποµπών 

υπάρχει λόγω της πιθανής έλλειψης αθλητικής παιδείας, ή λόγω της ύπαρξης και 

πιθανής ενδυνάµωσης στερεοτύπων που αφορούν την «ανδροκρατούµενη» φύση των 

αθληµάτων στην Ελλάδα, ακόµα και σαν ενασχόληση µε τη µορφή «hobby» 
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Συµπεράσµατα  σε σχέση µε τις χρήσεις του ∆ιαδικτύου   

 

Η χρήση του διαδικτύου είναι κάτι ευρέως διαδεδοµένο. Στην λοιπή Ευρώπη, η 

πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι πολύ πιο προσιτή όπως και η χρήση του θεωρείται ένα 

από τα βασικά µέσα για την διευκόλυνση της εκπαίδευσης.  Σύµφωνα µε την έρευνα 

που πραγµατοποιήθηκε, το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων χρησιµοποιεί το 

διαδίκτυο για λόγους ψυχαγωγίας.  Τίθεται το ερώτηµα, εάν έχει συνυφανθεί η έννοια 

του διαδικτύου περισσότερο µε την ιδέα της διασκέδασης και λιγότερο µε άλλες 

δραστηριότητες, που µπορούν να κάνουν την καθηµερινή ζωή πιο «εύκολη», όπως 

των πιο φτηνών και µε λιγότερη δαπάνη χρόνου αγορών.  

  

5.3.2 Συµµετοχή και δραστηριοποίηση σε συλλογικές οντότητες 

 

 Μελετώντας αποτελέσµατα ερευνών που έχουµε παραθέσει στη βιβλιογραφία αλλά 

και κατά τη διάρκεια της συγγραφής µε υποσηµειώσεις, καταλήγουµε αρχικά στο 

συµπέρασµα ότι η γενιά των σηµερινών νέων σίγουρα αποτελεί ένα µεταίχµιο όσο 

αφορά τις συλλογικές δράσεις στις οποίες δραστηριοποιείται και µε τον τρόπο κατά 

τον οποίο κατά καιρούς µετουσιώνονται σε κινήµατα. Τα αποτελέσµατα της δικής 

µας έρευνας τείνουν να επιβεβαιώνουν τέτοιου είδους συµπεράσµατα όπως επίσης 

επιβεβαιώνουν την απαξίωση σε πολύ µεγάλο βαθµό πολιτικών ιδεών ή έστω 

πολιτικών ιδεών περιορισµένων σε παραδοσιακά πλαίσια. Παρ’ όλα αυτά γενικότερα 

η συµµετοχή σε συλλογικές δράσεις φαίνεται να απουσιάζει σε πολύ µεγάλο βαθµό. 

Το φαινόµενο αυτό στην παρούσα έρευνα θα µπορούσε να χαρακτηριστεί σηµαντικό, 

γιατί όχι ακόµα και επίφοβο αν αναλογιστούµε ότι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά 

που πρέπει να έχει (ή να επιδιώκει να έχει), ο επαγγελµατίας κοινωνικός λειτουργός 

είναι να προάγει τη συλλογικότητα , ανεξαρτήτου επαγγελµατικού πεδίου.      

Μεγάλη είναι η αποχή από τις πολιτικές νεολαίες. Προηγούµενες έρευνες  

επιβεβαιώνουν ότι η πολιτική κατέχει χαµηλό βαθµό στη συνείδηση της σηµερινής 

νεολαίας. (αναλύουµε εκτενώς στο κοµµάτι της πολίτικης αυτό- τοποθέτησης) 

Σηµαντικό είναι να διερευνηθεί τι ωθεί τους σηµερινούς φοιτητές-νέους να απέχουν 

από αυτές. Αν συλλογιστούµε ότι οι πολιτικές νεολαίες ιδρύθηκαν ώστε να δώσουν 

προοπτική στην φωνή της νεολαίας, γιατί οι σηµερινοί νέοι αφήνουν άλλους να 

παίρνουν αποφάσεις για αυτούς; Είναι µήπως η έλλειψη εµπιστοσύνης σε αυτές, ή η 

έλλειψη κινήτρων για συµµετοχή;  
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Επίσης, µεγάλη είναι η αποχή και στους πολιτιστικούς συλλόγους. Κάτι τέτοιο µας 

κάνει να διερωτόµαστε τι µπορεί να οδηγεί σε αυτή την εσκεµµένη αποχή. Η έλλειψη 

εµπιστοσύνης σε αυτούς ή ίσως η έλλειψη κινήτρου, οδηγούν τους νέους να µην 

συµµετέχουν σε τέτοιου είδους κινήσεις; Ένα ερώτηµα που προκύπτει είναι το εξής, 

µήπως οι σηµερινοί φοιτητές έχουν ταυτίσει την συµµέτοχη σε τέτοιου είδους 

οντότητες µε τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της σχολής; Ή µήπως ο χαρακτήρας και το 

αντικείµενο των ποτιστικών συλλόγων, δεν προσελκύει τους σηµερινούς νέους;  Αν 

τυχόν αποβλέπεται µια πιθανή αλλαγή για µεγαλύτερη συµµέτοχη στους 

πολιτιστικούς συλλόγους, τι πρέπει να αλλάξει; Ίσως η φύση των πολιτιστικών 

συλλόγων, ή ο τρόπος που εκλαµβάνουν οι φοιτητές τον λόγο ύπαρξης  και την 

παρέµβαση των πολιτιστικών συλλόγων στην κοινωνία ή τέλος µια αµφότερη αλλαγή 

και από τις δυο πλευρές; 

 

Η συµµετοχή στους αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία, είναι κατά ένα συντριπτικό 

ποσοστό χαµηλή. Και πάλι, αυτού του είδους η αποχή  γεννά ερωτήµατα για τον 

«ανδροκρατούµενο» χαρακτήρα των αθληµάτων, για την πιθανή έλλειψη αθλητικής 

παιδείας στην Ελλάδα, αλλά και γιατί οι σηµερινοί νέοι επιτρέπουν – αν όντως 

συµβαίνει κάτι τέτοιο- µια τέτοια κατάσταση να διαιωνίζεται, όσο αφορά κάτι το 

οποίο αφορά άµεσα στην σωµατική τους υγεία. 

 

Οι συνδικαλιστικοί σύλλογοι, είναι ένας άλλος φορέας από τον οποίο οι νέοι απέχουν 

σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό.  Τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήγουµε δεν 

διαφέρουν σηµαντικά και συνδέονται µε τα παραπάνω. Ένα σηµείο που εστιάζουµε 

είναι αυτό της ηλικίας. Ίσως το νεαρό της ηλικίας των ερωτηθέντων τους κάνει να 

µην έχουν βλέψεις για άµεση εύρεση εργασίας και εκεί ίσως να εναποτίθεται και η 

εσκεµµένη τους αποχή από συνδικαλιστικούς φορείς. 

 

Μεγάλο ποσοστό αποχής παρατηρείται επίσης και τους κύκλους των Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων. Ίσως πάλι η έλλειψη κινήτρου για συµµετοχή αλλά και 

έλλειψη εµπιστοσύνης για την αποτελεσµατικότητα αυτών να ωθεί τους φοιτητές 

στην αποχή. Όπως, απαντήθηκε και από µια σπουδάστρια σε µια από τις ανοιχτές 

ερωτήσεις για το ¨ποιο θεσµό εµπιστεύονται περισσότερο και γιατί ¨ η απάντηση 

ήταν ότι « θα εµπιστευόµουν τις Μ.Κ.Ο. µε την προϋπόθεση ότι λειτουργούν σωστά». 
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Ίσως, όπως και σε µερικούς από τους παραπάνω φορείς, το γεγονός ότι η συµµετοχή 

σε τέτοιου είδους κύκλους είναι µια υποχρεωτική εκπαιδευτική διαδικασία στην 

σχολή, στα πλαίσια των εποπτειών, να µην συγκινεί τους φοιτητές. Από την άλλη 

πλευρά όµως, τίθεται το ζήτηµα  αν αυτή, η έστω υποχρεωτική συµµέτοχη, σε αυτούς 

τους φορείς αυξάνει την ευαισθητοποίηση των φοιτητών απέναντι στις Μ.Κ.Ο. και 

εφόσον αφαιρεθεί ο υποχρεωτικός χαρακτήρας αυτών, κατά το πόσο θα 

ενδιαφερθούν οι σπουδαστές να συµµετάσχουν  ενδεχοµένως εθελοντικά, εκτος 

πλαισίου σχολής . 

 

Τέλος, η ασχολία µε κάποιο ατοµικό ενδιαφέρον, φαίνεται να µην αγγίζει τους 

ερωτηθέντες σε µεγάλο βαθµό, παρόλο που ο χαρακτήρας των ατοµικών 

δραστηριοτήτων δεν έχει υποχρεωτικό ύφος. Ωστόσο, οι απαντήσεις των 

ερωτηθέντων αποδεικνύουν ότι λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται µε µια 

εξωσχολική δραστηριότητα που µπορεί να τους κινεί το ενδιαφέρον. Παρόλα αυτά, 

ίσως η έλλειψη ελεύθερου χρόνου των ερωτηθέντων, η έλλειψη οµάδων ατοµικού 

ενδιαφέροντος (εάν κάποιος θεωρεί ότι το ατοµικό ενδιαφέρον εκτελείται καλύτερα 

µέσα σε µια οµάδα όπως το θέατρο), η έλλειψη θέλησης για συµµετοχή, ή ακόµα και 

η έλλειψη ενηµέρωσης για τις υπάρχουσες οµάδες αλλά και ο ορισµός άλλων 

προτεραιοτήτων να αποτελούν παράγοντα για την αποχή των φοιτητών από την 

ενασχόληση µε κάποιο ατοµικό ενδιαφέρον. 

 

5.3.3 Έξοδος 

 

 Η κυριότερη µορφή διασκέδασης των φοιτητών κοινωνικής εργασίας  φαίνεται να 

είναι η έξοδος σε καφετέριες, bar ή ταβέρνες, χωρίς αυτό βέβαια να σηµαίνει πως έχει 

παραγκωνιστεί και η απλή συγκέντρωση σε σπίτια µε φίλους. Παρατηρήθηκε πως 

όλα τα ποσοστά ήταν υψηλά όσον αφορά στην έξοδο ως τρόπο διασκέδασης των 

νέων, άλλα λιγότερο και άλλα περισσότερο, ανάλογα µε το είδος της εξόδου της 

προσωπικής προτίµησης του καθενός. Συγκεκριµένα, πολλοί ήταν αυτοί που 

ισχυρίστηκαν ότι προτιµούν ως τρόπο διασκέδασης την έξοδο σε καφετέριες και 

συναντήσεις µε φίλους στο σπίτι. Μικρότερα είναι τα ποσοστά που σηµειώθηκαν στις 

απαντήσεις club, bar µε rock µουσική, bar µε λαϊκή µουσική, ταβέρνες, γήπεδο και 

θέατρο. Κάποιες απαντήσεις ήταν αναµενόµενες σύµφωνα µε συµπεράσµατα που 

έχουν εξαχθεί από προηγούµενες ερωτήσεις , όπως για παράδειγµα το γεγονός ότι δεν 
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περιλαµβάνουν πολλοί το γήπεδο ως τρόπο διασκέδασής τους, καθώς η πλειοψηφία 

του δείγµατος, είναι γυναίκες. Αυτό πιθανώς να δικαιολογείται µε το γεγονός ότι το 

ποδόσφαιρό έχει συνδυαστεί άµεσα µε τον ανδρικό πληθυσµό, κάτι το οποίο 

βλέπουµε να διαιωνίζεται στερεοτυπικά. Το γεγονός όµως ότι το µεγαλύτερο 

ποσοστό του δείγµατος προτιµά να πηγαίνει σε καφετέριες ή να συναντιέται στα 

σπίτια µε φίλους, περισσότερο από τα club και τα bar µε rock και λαϊκή µουσική, 

ίσως να παρατηρείται επειδή η έξοδος σε καφετέρια κοστίζει πιο φτηνά από την 

αντίστοιχη σε club και  bar, όπως και η συγκέντρωση σε σπίτια είναι µια από τις  πιο 

ανέξοδές µορφές  διασκέδασης.   

 

Ότι αφορά στην ενασχόληση µε ένα ατοµικό ενδιαφέρον αλλά και µε την 

ενασχόληση µε τον εαυτό τους, είναι αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι απαντήθηκε από 

µερικούς ότι δεν ασχολούνται ποτέ ή έστω ασχολούνται σπάνια µε τέτοιου είδους 

δραστηριότητες. Είναι πραγµατικά άξιο απορίας το πώς και το γιατί ορισµένα άτοµα 

δεν αφιερώνουν καθόλου χρόνο για τον εαυτό τους ή για κάποια προσωπική τους 

ασχολία που ευχαριστεί τους ίδιους. Πόσο ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει 

«στριµώξει» τους σηµερινούς φοιτητές ώστε να µην δύνανται να αφιερώσουν λίγο 

χρόνο στον εαυτό τους και στις προσωπικές τους ασχολίες; Είναι ή πίεση της 

καθηµερινής ζωής ή η κακή διαχείριση του προσωπικού τους χρόνου; 

 

5.4 Πολιτική αυτό - τοποθέτηση – Εµπιστοσύνη στους θεσµούς 

 

Σε ότι αφορά την πολιτική αυτό-τοποθέτηση των ερωτώµενων κυριάρχησε η 

απάντηση του «∆εν έχω πολιτικά πιστεύω».  Η απάντηση αυτή δεν απέχει από την 

εικόνα που αποτυπώθηκε στην έρευνα των Κουλαϊδή – ∆ηµόπουλου  όπου η πολιτική 

φαίνεται να κατέχει εξαιρετικά χαµηλή θέση στη συνείδηση της ελληνικής νεολαίας, 

καθώς η τελευταία διαθέτει χαµηλή πληροφόρηση και γνώση, εκφράζει συναισθήµατα 

δυσαρέσκειας και απαισιοδοξίας, έχει µικρή εµπιστοσύνη στους κατεξοχήν πολιτικούς 

θεσµούς, δηλαδή τα πολιτικά κόµµατα, και όπως δείχνουν και άλλες σχετικές έρευνες, 

ενεργοποιείται ελάχιστα στον συγκεκριµένο τοµέα. 113  Θεωρούµε ότι η µη 

εµπιστοσύνη στα πολιτικά κόµµατα που καταγράφηκε απέχει πολύ από το «δεν έχω 

πολιτικά πιστεύω». Αποτελεί επίσης ενδιαφέρον παράδοξο το πόσο αυτή η «µη» 

                                                 
113 Κουλαϊδής  Β., ∆ηµόπουλος Κ., Ελληνική Νεολαία, Όψεις Κατακερµατισµού, Αθήνα 2005 σελ. 78 
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άποψη  έρχεται σε αντίθεση µε το τι πρεσβεύει η Κοινωνική Εργασία. Σύµφωνα µε 

την Καλλινικάκη ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού έχει αλλάξει. Ένας επαγγελµατίας 

κοινωνικός λειτουργός παρεµβαίνει σε καίριους τοµείς της κοινωνικής ζωής και όχι 

µόνο στους περιθωριακούς. Αναπτύσσει ρόλο προληπτικό και αναπτυξιακό, και 

συµµετέχει στην χάραξη της κοινωνικής πολιτικής και στην ανάπτυξη των σύγχρονων 

κοινωνικών υπηρεσιών και προγραµµάτων. Ο βαθµός αναγνώρισης και παραδοχής της 

κοινωνικής εργασίας σε µια κοινότητα ή σε µια χώρα αντικατοπτρίζει το επίπεδο των 

κατεκτηµένων δικαιωµάτων και τον βαθµό σεβασµού του πολίτη από το κράτος. Με τις 

εφαρµογές της η κοινωνική εργασίας γεφυρώνει την πρόληψη µε την θεραπεία. (…) 

Σύµφωνα µε τους Connaway και Centry (1988), κοινωνική εργασία σήµερα δεν µπορεί 

να εννοηθεί ως το άθροισµα των µεθόδων της κοινωνικής εργασίας µε άτοµα, οµάδες ή 

κοινότητες, ούτε ως ένας συνδυασµός λειτουργιών που είναι κοινές σε διάφορους 

τοµείς εφαρµογών της. Ορίζεται ως µια ευρεία πρακτική εφαρµογή για την 

αντιµετώπιση κοινωνικών προβληµάτων και ζητηµάτων, είναι δε εστιασµένη στην 

κοινωνική αλλαγή. 114   ∆ηµιουργείται λοιπόν ένα «κενό» στη σχέση πολιτικών 

πιστεύω και ενδιαφέροντος για τη σχολή. Οι ερωτώµενοι στο δείγµα µας έδειξαν ένα 

υψηλό ενδιαφέρον για το επιστηµονικό αντικείµενο όπως επίσης ικανοποίηση σε 

µεγάλο βαθµό από το γνωστικό αντικείµενο, αυτά όµως δεν φαίνεται να 

µετουσιώνονται σε δράση ή έστω άποψη. Τα ποσοστά συµµετοχής σε συλλογικές 

οντότητες είναι εξαιρετικά χαµηλά σε µια εποχή όπου αυτές δεν µονοπωλούνται από 

τα πολιτικά κόµµατα αλλά νέες οργανώσεις θεµατικού χαρακτήρα και λιγότερο 

σφικτών δοµών βγαίνουν στο προσκήνιο. Αποτελεί ενδιαφέρον πως αυτή η «µη» 

άποψη για την πολιτική θα περάσει αργότερα και στο επαγγελµατικό επίπεδο και το 

κατά πόσο, αν δεν αλλάξει, θα αποτελεί τροχοπέδη στις αξίες της κοινωνικής 

εργασίας όπως τα ανθρώπινα δικαιώµατα, οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της 

ισότητας, της δηµοκρατίας και της κοινωνικής αλλαγής
115.  

 

Σε ότι αφορά το κοµµάτι της εµπιστοσύνης στους θεσµούς κυριάρχησε µε 

συντριπτικά ποσοστά σε επίπεδο µεγάλης και πάρα πολύ µεγάλης έκφρασης ο θεσµός 

της οικογένειας. Παρ’ όλα αυτά στην περαιτέρω αιτιολόγηση που ζητήθηκε από τους 

ερωτώµενους στην επιλογή τους αυτή οι απαντήσεις που δόθηκαν συµπίπτουν σε 

                                                 
114 Καλλινικάκη Θ., Κοινωνική Εργασία, Εισαγωγή στη θεωρία και πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας, Αθήνα 
1998, σελ. 102  
115 Καλλινικάκη Θ., Κοινωνική Εργασία, Εισαγωγή στη θεωρία και πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας, Αθήνα 
1998, σελ. 43 
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έναν βαθµό µε το συµπέρασµα ότι η αξία της οικογένειας τονίζεται πολύ περισσότερο 

από τις γυναίκες, τους νέους µέσης και ανώτερης εκπαίδευσης, καθώς και από την 

ηλικιακή οµάδα των 18 – 24 ετών. 116  Ως αίτια αναφέρθηκαν από τους ερωτώµενους 

η αγάπη και η κατανόηση από την οικογένεια όπως επίσης, σύµφωνα πάντα µε τους 

ερωτώµενους η οικογένεια φαίνεται να αποτελεί µιαν αναλλοίωτη αξία σε έναν  

µεταβαλλόµενο κόσµο. Ο συγκεκριµένος θεσµός αποτελεί ένα σηµείο αναφοράς. Ας 

σηµειωθεί ότι µεγάλο µέρος των ανύπανδρων ατόµων έως 30 ετών ζουν µε την 

πατρική τους οικογένεια (βλ. θεωρία) κι ας συνυπολογιστούν και οι ελληνικές 

ιδιαιτερότητες. Η πατρική οικογένεια άλλωστε δεν παύει να είναι ο βασικός 

χρηµατοδότης των φοιτητών, στο εκπαιδευτικό σύστηµα δεν υπάρχουν θεσµοί όπως 

αυτοί των άτοκων σπουδαστικών δανείων στις χώρες της Σκανδιναβίας και πιθανόν 

σε κάποιες της κεντρική Ευρώπης. Αναφορικά µε την οικονοµική εξάρτηση από την 

οικογένεια ίσως δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός ότι η πλειονότητα του δείγµατος, ένα 

ποσοστό κοντά στο 80% δεν εργάζεται. Η οικογένεια προβάλλεται ως η πλέον 

σηµαντική αξία σχεδόν, σχεδόν απόλυτη και απρόσβλητη. Αποτελεί ένα είδος «βασικού 

καταφυγίου» για το νέο άτοµο. Με άλλα λόγια η οικογένεια λειτουργεί ως πηγή υλικού 

και συναισθηµατικού ανεφοδιασµού των νέων, χωρίς αυτό να συνοδεύεται απαραίτητα 

από ένα σύστηµα άκαµπτων υπαγορεύσεων και από απόλυτα αρµονικές ή απόλυτα 

συγκρουσιακές σχέσεις. (…) Σε µεγάλο βαθµό, λοιπόν, από λειτουργική άποψη η 

οικογένεια διατηρεί και τώρα και πάντοτε τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά της 

εκτεταµένης αγροτικής οικογένειας (εσω-οµαδικό πνεύµα, αλληλεγγύη, δέσµευση, 

έλεγχος κλπ). 117  

 

Σε ότι αφορά τους υπόλοιπους θεσµούς τα πολιτικά κόµµατα, όπως σχολιάστηκε και 

παραπάνω όταν αναφερθήκαµε στην πολιτική αυτό-τοποθέτηση δεν εκφράζουν τους 

ερωτηθέντες αφού η συντριπτική πλειονότητα είναι δύσπιστη απέναντι τους. 

Ενδιαφέρον αποτελεί να µελετηθεί η σχέση του σχήµατος: µη ύπαρξη πολιτικών 

πιστεύω – µη συµµετοχή σε πολιτικά κόµµατα – δυσπιστία απέναντι τους. Πως αυτό 

το σχήµα ανατροφοδοτείται; Τι δυναµικές αναπτύσσονται ανάµεσα σε αυτούς τους 

πυλώνες του σχήµατος; Η εικόνα φαίνεται να διαφοροποιείται ελάχιστα ως προς την 

έκφραση σε σχέση µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αν και οι ερωτώµενοι είναι 

περισσότερο θετικά διακείµενοι απέναντι τους. Πιθανότατα νε έχουµε να κάνουµε µε 

                                                 
116 ∆εµερτζής Ν., Σταυρακάκης Γ., Νεολαία ο αστάθµητος παράγοντας, Αθήνα 2008, σελ.111 
117 ∆εµερτζής Ν., Σταυρακάκης Γ., Νεολαία ο αστάθµητος παράγοντας, Αθήνα 2008, σελ.106 - 109 
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έναν όχι και τόσο δοκιµασµένο θεσµό που µπορεί να αντιµετωπίζεται µε την ίδια 

δυσπιστία που αντιµετωπίζεται και ο παραδοσιακός θεσµός των πολιτικών κοµµάτων. 

Ωστόσο αξίζει ίσως να σηµειώσουµε πως η δυσπιστία αυτή δεν εξάγεται από µια 

κλασσική σχέση δοκιµής – απόρριψης αφού η πλειονότητα του δείγµατος δεν έχει 

συµµετάσχει ποτέ σε κάποια συλλογική οντότητα.  

 

Τέλος δύσπιστοι φαίνονται οι ερωτώµενοι και απέναντι σε δυο παραδοσιακούς 

θεσµούς, αυτούς του στρατού και της εκκλησίας µε το δείγµα να είναι περισσότερο 

θετικά διακείµενο απέναντι στην εκκλησία. Το αποτέλεσµα αυτό, πιθανότατα προϊόν 

της ελληνικής ιδιαιτερότητας, δεν αντικρούει τα συµπεράσµατα της έρευνας των 

∆εµερτζή – Σταυρακάκη, αν και στην δική µας µελέτη δεν ερευνήθηκε σε βάθος η 

πίστη σε θρησκευτικές αξίες. ∆εν παύουµε ωστόσο να θεωρούµε άξιο µελέτης θέµα 

την επιρροή που µπορεί να ασκήσει στον νέο η βαθιά διείσδυση του ορθόδοξου 

δόγµατος στην βασική εκπαίδευση (υποχρεωτική προσευχή, µάθηµα θρησκευτικών), 

οι εθνικές ιδεοληψίες («ελληνορθόδοξη παράδοση»), το κοινό βάδισµα κράτους – 

εκκλησίας (θρησκευτικές ποµπές συνοδευόµενες από την πολιτική ηγεσία και τον 

στρατό) όπως επίσης και η ανατροφή σε µια οµοιογενή κοινωνία που σύµφωνα µε 

έρευνα του ΕΚΚΕ είναι η πλέον θρησκευόµενη στην Ευρώπη και επίσης παραµένει 

σκεπτική απέναντι στην πολυπολιτισµικότητα. 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
118 βλ περισσότερα Γουσέτης ∆., Αχάριστος Φωνή, Εθνικισµός και Ρατσισµός στη Ελλάδα του 21ου αιώνα, Αθήνα 
2008  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Ερωτηµατολόγιο Έρευνας 

 

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΘΕΜΑ: “  Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των φοιτητών του τµήµατος της 

κοινωνικής εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης  ”. 
 
Τα ερωτηµατολόγια θα είναι ανώνυµα, ευχαριστούµε για την συµµετοχή σας. 
Η έρευνα πραγµατοποιείται από τους: Γεωργούλη Εµµανουήλ, Καψάλη Μαρία, 
Γιαννοπούλου Αικατερίνη, Νοταράκη ∆ιονύσιο 
 

Ηράκλειο 2009 
 
Αρ. Ερωτηµατολογίου: …….                                                    Ηµ. συµπληρ. ερωτ.: 
…./02/09 
 
1ο Μέρος: ∆ηµογραφικά στοιχεία  
1. Φύλο 
Α)Άντρας       β)Γυναίκα 
2. Ηλικία:…………. 
 
3. Εξάµηνο σπουδών:……….. 
 
4. Τόπος διαµονής πριν από τις σπουδές 
α) Αθήνα / Θεσσαλονίκη………………………………………………. 
β) Πόλη ( περίπου 70.000-100.000 πληθυσµό και άνω)………………………… 
 γ) Κωµόπολη  (30.000-60.000 πληθυσµό)…………………………… 
δ) Χωριό ……………………………………………………………    
ε) Άλλη χώρα……………………………………………………… 
 
5. Οικογενειακή κατάσταση των γονιών: 
α)Έγγαµοι …………………. 
β)∆ιαζευγµένοι …………….        
γ) Χήροι  ……………………    
δ) Ανύπαντρος γονέας……… 
 
6.  Προσωπική κατάσταση σας: 
α) Έγγαµος……………….. 
β) Άγαµος………………… 
γ) Έχω σχέση…………….. 
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7. Αν έχετε παιδιά, αριθµός παιδιών και ηλικία: 
Φύλο Ηλικία 

  
  

 
 
8. Αν έχετε αδέρφια, αναφέρατε τα παρακάτω στοιχεία: 
Φύλλο Ηλικία Ηλικία Ηλικία Ηλικία 
Αγόρι     
Κορίτσι      

 
9.  Σειρά γέννησής σας 
α) 1ο  

παιδί……………… 
β) 2ο παιδί……………… 
γ) 3ο παιδί……………… 
δ) τελευταίο …………… 
ε) άλλο …………………. 
 
10. Ηλικία των γονέων: 
 30-40 41-50 51-60 61 και 

άνω 
Μητέρα     

Πατέρας     
 
 
11.  Επάγγελµα των γονέων: 
 Άνεργος /η ∆ηµόσιος  

υπάλληλος 
Ιδιωτικός 
υπάλληλος 

Ελεύθερη/ος 
επαγγελµατίας 

Συνταξιούχος 

Μητέρα      
Πατέρας        
 
 
12. Επίπεδο εκπαίδευσης γονέων: 
 Αναλφάβητος ∆ηµοτικό Γυµνάσιο Λύκειο ΤΕΙ ΑΕΙ Μεταπτυχιακές 

σπουδές 
Μητέρα         

Πατέρας         

 
 
13.  Μηνιαίο εισόδηµα γονέων: 
 Έως 500 € 500-1000€ 1000-1500 € 1500-2000 € 2000 € και άνω  

Μητέρα       

Πατέρας       
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2ο Μέρος: Σπουδές  
14.  Σειρά προτίµησης της σχολής 
α) ήταν µέσα στις πρώτες 5 επιλογές µου………….. 
β) 5η επιλογή και κάτω……………………………… 
γ) τυχαία επιλογή………………………………….. 
δ) άλλο……………………………………………… 
15. Λόγοι που επιλέξατε την συγκεκριµένη σχολή 
α) µε ενδιέφερε το αντικείµενο…………………………………….. 
β) επιρροή από κοινωνικό- συγγενικό περιβάλλον………………… 
γ) ενδεχόµενο καλής επαγγελµατικής αποκατάστασης……………. 
δ) 
άλλο……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………
…. 
 
16.  Σκοπεύω σε µεταπτυχιακό: 
α) σκοπεύω άµεσα…………………………….. 
β) θα µε ενδιέφερε στο µέλλον……………….. 
γ) δεν ενδιαφέροµαι ……………………………  
 
17. Σχετικά µε τις σπουδές σας  
 Καθόλου Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα 

πολύ  
Ικανοποίηση από το γνωστικό 
αντικείµενο  

     

Σας έχει επηρεάσει το γνωστικό 
αντικείµενο των σπουδών σας  τον 
τρόπο σκέψης σας; 

     

Ο φόρτος εργασίας της σχολής 
πιστεύετε ότι επηρεάζει τον ελεύθερό 
σας  χρόνο εκτός σχολής;   (εργασίες, 
µελέτη κλπ) 

     

Ανταποκρίνεστε στις υποχρεώσεις 
σας ως σπουδαστής /ρια  

     

 
 
 
18. Πόσες ώρες την ηµέρα αφιερώνετε στις σπουδές σας;  
 Καθόλου  1-3 ώρες  3-6 ώρες  6-8 ώρες  8 και άνω  

Παρακολούθηση 
µαθηµάτων 

     

Εκπόνηση εργασιών      
Μελέτη      

 
3ο Μέρος:  Ελεύθερος χρόνος  
 
19. Εργάζεστε στον ελεύθερό σας χρόνο; 
α) ναι 
β) όχι 
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Αν ναι, πόσες 
ώρες;…………………………………………………………………………. 
Είδος 
εργασίας:..........................................................................................................................
. 
 
20. Αναφέρετε τα 3 επικρατέστερα είδη µουσικής που προτιµάτε να ακούτε: 
Ελληνική  Ξένη  
  
  
  
 
21.  Αναφέρετε  3 αγαπηµένους µουσικούς-τραγουδιστές που προτιµάτε: 
Έλληνες  Ξένους  
  
  
  
 
22. Πόσα βιβλία έχετε διαβάσει τον τελευταίο χρόνο;  (εκτός σχολής) 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………… 
 
23. Αναφέρετε τα τρία τελευταία βιβλία που έχετε διαβάσει: 
α)………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………….. 
β)………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………….. 
γ)………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..............................................................
.................... 
 
 
24. Ποιον τρόπο προτιµάτε για την ενηµέρωσή σας και µε ποια συχνότητα; 
 Καθηµερινά 2-4 την 

εβδοµάδα 
Μόνο την 
Κυριακή 

Σπάνια Ποτέ 

Εφηµερίδα       
Τηλεόραση      
Ραδιόφωνο      
Ιντερνέτ      
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25. Τι είδους εφηµερίδες προτιµάτε περισσότερο να διαβάζετε και µε ποιά 
συχνότητα; 
 Καθηµερινά 2-4 την 

εβδοµάδα 
Μόνο την 
Κυριακή 

Σπάνια Ποτέ 

Πολιτικές      

Αθλητικές      

Life Style      

Free Press      

 
 
26. Τι είδους περιοδικά προτιµάτε περισσότερο να διαβάζετε και µε ποιά συχνότητα; 
 Καθηµερινά 2-4 την 

εβδοµάδα 
Μόνο την 
Κυριακή 

Σπάνια Ποτέ 

Μόδας      

Life Style      
Μουσικά      
Αθλητικά      

 
 
 
27. Τι είδους προγράµµατα παρακολουθείτε ηµερησίως στην τηλεόραση και µε ποιά 
συχνότητα;  
 1-3 ώρες 3-6 ώρες 6 και άνω ώρες ∆εν παρακολουθώ 

Ψυχαγωγικά     
Ενηµερωτικά     
Σίριαλ     
Ταινίες     
Αθλητικά     
Ειδικού 
Ενδιαφέροντος 

    

 
28. Αναφέρετε τρείς εκποµπές που παρακολουθείτε: 
α)............................................................................... 
β)............................................................................... 
γ)................................................................................ 
δ)………………………………………………….. 
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29. Εάν έχετε  πρόσβαση στο ιντερνέτ πόσες ώρες κάνετε χρήση ηµερησίως  και για 
ποιούς λόγους το χρησιµοποιείτε; 
 

 ποτέ 1-3 ώρες 3-6 ώρες 6-10 ώρες 10 και 
πάνω 

Ψυχαγωγία      

Ενηµέρωση      

Chat      

Download 
πληροφοριών 

     

Σπουδές       

Αγορές      
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30.  Είχατε συµµετοχή σε κάποια συλλογική δραστηριότητα τον τελευταίο χρόνο και 
µε ποιά συχνότητα; 
 Κάθε µέρα 3-4 φορές 

την 
εβδοµάδα 

1 φορά την 
εβδοµάδα 

Σπάνια Ποτέ 

Πολιτική 
νεολαία 

     

Σπουδαστικό 
Σύλλογο  

     

Πολιτιστικός 
σύλλογος 

     

Αθλητικό 
σωµατείο 

     

Συνδικαλιστικός 
φορέας 

     

Μη 
κυβερνητικές 
οργανώσεις 

     

Κίνηση πολιτών 
(εθελοντική 
εργασία) 

     

Οµάδα 
ενδιαφέροντος 
(µουσική, 
θεατρική 
οµάδα) 

     

Άλλο 
(διευκρινίστε) 
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31.  Στον ελεύθερό σας χρόνο τι προτιµάτε να κάνετε και µε ποια συχνότητα;  
 Κάθε µέρα 3-4 φορές την 

εβδοµάδα 
1 φορά την 
εβδοµάδα 

Σπάνια Ποτέ 

Καφετέριες      

Club      

Bar µε ροκ 
µουσική 

     

Bar µε έντεχνη 
µουσική 

     

Bar µε λαϊκή 
µουσική 

     

Ταβέρνες      

Γήπεδο      

Θέατρο      

Κινηµατογράφος      

Συνάντηση µε 
φίλους σε σπίτι 

     

Ασχολία µε 
κάποιο ατοµικό 
ενδιαφέρον 

     

Ασχολούµαι µε 
τον εαυτό 
µου/οικιακά 

     

Εκκλησία      

 
 
 
32. Με βάση την παρακάτω κλίµακα, που τοποθετείτε τον εαυτό σας πολιτικά; 
α) άκρα αριστερά…………….. 
β) αριστερά…………………… 
γ) κεντροαριστερά…………… 
δ) κέντρο……………………… 
ε) δεξιά……………………….. 
στ) ακροδεξιά………………… 
ε) άλλο……………………….. 
ζ) δεν έχω πολιτικά πιστεύω……………….. 
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33.  Σε ποιο βαθµό σας εκφράζουν οι παρακάτω θεσµοί: 
 Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Οικογένεια      

Εκκλησία      

Πολιτικά 
κόµµατα 

     

Στρατός      

Μη 
κυβερνητικές 
οργανώσεις 

     

 
33. Αιτιολογείστε την πρώτη σας επιλογή  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………. 
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