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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται το θέµα της αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου 

των µητέρων µε παιδιά στη σχολική ηλικία στις αγροτικές ορεινές περιοχές. Ο 

βασικός προβληµατισµός που µας οδήγησε στην επιλογή του προαναφερθέντος 

θέµατος είναι το γεγονός ότι  κατά την εργαστηριακή και πρακτική άσκηση στο 

κέντρο εκπαίδευσης κοινοτικής ανάπτυξης Τυλίσου έχει παρατηρηθεί ότι ο 

γυναικείος πληθυσµός της συγκεκριµένης κοινότητας δεν είναι αρκετά ενεργός 

συγκριτικά µε τον ανδρικό πληθυσµό. µε βάση τα παραπάνω δεδοµένα προέκυψε µια 

σειρά προβληµατισµών που αφορούν γενικότερα τη ζωή της γυναίκας που ζει σε µια 

αγροτική κοινότητα, τον ελεύθερο της χρόνο και πώς τον αξιοποιεί. Για αυτό το λόγο 

θελήσαµε να κάνουµε αυτή την έρευνα για την γυναίκα της Τυλίσου και πιο 

συγκεκριµένα για τη µητέρα µε παιδιά στη σχολική ηλικία, για να διαπιστώσουµε 

αρχικά αν αυτή κατηγορία γυναικών έχει ελεύθερο χρόνο, αν αυτός είναι αρκετός για 

αυτήν και στη συνέχεια να µελετήσουµε τον τρόπο που τον αξιοποιεί.  

Η  εργασία, λοιπόν, αυτή  θα πραγµατευτεί θέµατα που αφορούν τον ελεύθερο χρόνο, 

τη συσχέτιση της γυναίκας µε τον ελεύθερο χρόνο και την σχέση µεταξύ αγροτικής 

κοινότητας και ελεύθερου χρόνου. Πιο συγκεκριµένα, θα αναλυθούν στο πρώτο 

κεφάλαιο του θεωρητικού µέρους η έννοια του ελεύθερου χρόνου, πως αυτός ορίζεται 

στη σύγχρονη κοινωνία, ποια τα βασικά του γνωρίσµατα καθώς και τις κατηγορίες 

του, ανάλογα µε τη χρονική του διάρκεια. Επίσης, στο ίδιο κεφάλαιο αναφέρεται η 

ιστορική αναδροµή του ελεύθερου χρόνου, ξεκινώντας από τις αρχαίες κοινωνίες 

µέχρι και σήµερα. Τέλος, παραθέτονται  οι ανάγκες και οι δραστηριότητες που 

καλύπτονται µε την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους ρόλους και στη θέση της γυναίκας. 

Επιπροσθέτως, επιχειρείται η παρουσίαση της σχέσης ελεύθερου χρόνου και 

οικογενειακής συµβίωσης, ενώ στη συνέχεια δίνεται µια ολοκληρωµένη εικόνα της 

γυναίκας στην κοινωνία, όπως έχει διαµορφωθεί δια µέσου της παράδοσης, των 

θεσµών, των κοινωνικών φορέων και των επιστηµών µέχρι σήµερα. Ακόµα, 

παρουσιάζεται η συσχέτιση του ελεύθερου χρόνου και των κοινωνικών σχέσεων. 

Επίσης, αναλύεται η θέση της γυναίκας στην εργασία, η γυναικεία απασχόληση και η 

εξέλιξή της, η εργαζόµενη µητέρα, καθώς και η σχέση ελεύθερου χρόνου και 

εργασίας.  

   6 



Τέλος, στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο αυτής της εργασίας, γίνεται αναφορά στον 

ορισµό της αγροτικής κοινότητας, στη ζωή της αγροτικής περιοχής, στις κοινωνικές 

ανάγκες των αγροτικών περιοχών, στη ζωή της γυναίκας στη αγροτική περιοχή, 

καθώς και στο ρόλο, τη θέση και τις ανάγκες της.  

Το δεύτερο µέρος της εργασίας µας παραθέτει τα ερευνητικά αποτελέσµατα, τη 

µεθοδολογία της έρευνας καθώς και τα συµπεράσµατα .Στη µεθοδολογία γίνεται 

λόγος για το σκοπό, τους στόχους, τη διαδικασία της έρευνας, τα χαρακτηριστικά του 

πληθυσµού που ερευνήθηκε και το εργαλείο της έρευνας. Στη συνέχεια γίνεται η 

ανάλυση των αποτελεσµάτων και των υποθέσεων της έρευνας. Με τα γενικά 

συµπεράσµατα ολοκληρώνεται η µελέτη, η επεξεργασία και η κατανόηση του 

θέµατος της πτυχιακής αυτής εργασίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Ελεύθερος χρόνος 

1.1. Η έννοια του ελεύθερου χρόνου 

Ο ελεύθερος χρόνος, σαν κοινωνική και κοινωνιολογική έννοια, εµφανίστηκε στις 

αρχές του αιώνα µας και απασχόλησε κυρίως τους Γάλλους κοινωνιολόγους Emile 

Durkheim, Marcel Mauss, George Gurvitch, καθώς επίσης και άλλους. Η φιλολογία 

πάνω στον ελεύθερο χρόνο είναι άφθονη και κάθε εποχή έχει τις δικές της 

αντιλήψεις. 

«Θα µπορούσαµε εποµένως, να θεωρήσουµε τον ελεύθερο χρόνο ως ένα αγαθό µη  

‘επιβαλλόµενο έξωθεν’, το οποίο όµως, µέσα από δραστηριότητες ελεύθερα 

επιλεγµένες, συµβάλλει στην πορεία προς την αυτονοµία και την ολοκλήρωση των 

ατόµων» (Μπαδογιαννάκης, 1994:12). 

Ένας άλλος ορισµός του ελεύθερου χρόνου είναι «ο χρόνος που εναποµένει, αν 

αφαιρεθεί ο χρόνος προσφοράς στην επαγγελµατική απασχόληση του ατόµου, καθώς 

επίσης εννοούµε τον αναγκαίο χρόνο ύπνου, τον χρόνο που απαιτείται για τη 

µετάβαση από το σπίτι στη δουλεία, το χρόνο για φαγητό και το χρόνο της 

προσωπικής περιποίησης» (Γρέβιας,1985-1988, Τεύχος 67:113). 

«Ο J. Dumazedier θεωρεί τον ελεύθερο χρόνο σαν ένα σύνολο απασχολήσεων στις 

οποίες µπορεί να επιδίδεται το άτοµο µε τη θέλησή του, είτε για να αναπαύεται, είτε 

για να διασκεδάζει, είτε για να µορφώνεται, είτε για να ενηµερώνεται, να συµµετέχει 

στις κοινωνικές εκδηλώσεις, να δηµιουργεί, ύστερα από απαλλαγή από 

οικογενειακές, επαγγελµατικές και κοινωνικές υποχρεώσεις» (Κρασανάκης, 

1984:32).  

1.2. Βασικά γνωρίσµατα του ελεύθερου χρόνου 

Για να κατανοήσουµε καλύτερα τον ελεύθερο χρόνο είναι σηµαντικό να ορίσουµε τα 

βασικά του γνωρίσµατα. Τα γνωρίσµατα αυτά είναι τέσσερα εκ των οποίων τα δύο 

είναι αρνητικά και προσδιορίζονται από τις υποχρεώσεις έναντι της κοινωνίας, ενώ τα 

άλλα δύο είναι θετικά και προσδιορίζονται από τις ανάγκες της προσωπικότητας. Οι 

τέσσερις αυτοί χαρακτήρες είναι ; ο ελευθερωτικός, ο αφιλοκερδής, ο ηδονιστικός και 

ο προσωπικός. (Κρασανάκης, 1984). 

Α. Ελευθερωτικός χαρακτήρας 
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«Ο χαρακτήρας αυτός είναι στοιχείο αναγκαίο για τον ορισµό του ελεύθερου χρόνου. 

∆ε νοείται ελεύθερος χρόνος µε καταναγκασµό. Βέβαια ο ελευθερωτικός χαρακτήρας 

του είναι πάντα σχετικός. Ο ελεύθερος χρόνος είναι απαλλαγµένος από 

επαγγελµατικές υποχρεώσεις και επιφορτισµένος µε άλλες, τις οποίες επιλέγει 

ελεύθερα το άτοµο. Είναι ελευθερωµένος από ορισµένες υποχρεώσεις, αυτές που 

επιβάλλει η οργανωµένη κοινωνία. Αντίθετα άλλες υποχρεώσεις γίνονται ρυθµιστές 

της προσωπικής ζωής του ανθρώπου. Το άτοµο ελευθερώνεται από βασικές 

κοινωνικές υποχρεώσεις και υποβάλλεται σε άλλες που επιλέγει ελεύθερα µόνο του. 

Φαίνεται, λοιπόν, πώς ο ελεύθερος χρόνος δεν είναι µόνο χρόνος αργίας, αλλά και 

χρόνος εκτελέσεως ορισµένων εργασιών, χρόνος µιας διαφορετικής ζωής» 

(Κρασανάκης, 1984:32). 

Β. Αφιλοκερδής χαρακτήρας 

«Ο ελεύθερος χρόνος πρέπει να είναι αφιλοκερδής, δηλαδή να µην εξαρτάται από 

υλικούς και κοινωνικούς σκοπούς, να µην υπακούει σε κερδοσκοπικές τάσεις και 

εξαναγκασµούς. Ο χαρακτήρας αυτός είναι βασικός, γιατί κάνει τον ελεύθερο χρόνο 

να ξεχωρίζει από την επαγγελµατική εργασία. Αν ο ελεύθερος χρόνος δεν είναι 

απόλυτα αφιλοκερδής, δεν είναι παρά µισός, τµηµατικός, περιορισµένος. Στην 

περίπτωση αυτή πρόκειται για ένα µπέρδεµα του ελεύθερου χρόνου µε τις 

υποχρεώσεις του επαγγέλµατος» (Κρασανάκης, 1984:33).  

Γ. Ηδονιστικός χαρακτήρας 

«Πρόκειται για θετικό χαρακτήρα. Ο ελεύθερος χρόνος χαρακτηρίζεται από την 

αναζήτηση της προσωπικής ικανοποίησης, από την επιθυµία της ηδονής. Η τάση για 

ευχαρίστηση και ατοµική ικανοποίηση είναι το σπουδαιότερο στοιχείο κάθε 

δραστηριότητας. Κατά τον ελεύθερο χρόνο του, το άτοµο, απαλλαγµένο από 

υποχρεώσεις, επιδιώκει τη δική του ικανοποίηση και απόλαυση. Η ηδονιστική αυτή 

τάση είναι πρωταρχικό χαρακτηριστικό του σύγχρονού ανθρώπου. Κανείς δεν 

επιδίδεται σε δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου από κίνητρα υλικά ή από ηθικές 

και νοµικές προτροπές. Η αναζήτηση της προσωπικής ικανοποιήσεως είναι ο 

βασικότερος όρος του ελεύθερου χρόνου. Η ηδονή, λοιπόν, είναι κύριο γνώρισµα των 

απασχολήσεων του ελεύθερου χρόνου, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η εργασία δεν 

γίνεται πρόξενος χαράς» (Κρασανάκης, 1984:33-34).  

∆. Προσωπικός χαρακτήρας 
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«Ο ελεύθερος χρόνος συνδέεται στενά µε την προσωπική ζωή του ατόµου. Πρόκειται 

για µια αυτοεπιβεβαίωση µπροστά στην κοινωνία στην οποία ζει. Πρόκειται για 

ατοµική καθαρά υπόθεση, χρωµατισµένη από τις προσωπικές ανάγκες και τις 

δυνατότητες που προσφέρει η κοινωνία. Πρόκειται για προσωπική δραστηριότητα, 

που ελευθερώνει από υποχρεώσεις και παρωθεί σε ελεύθερες προσωπικές 

απασχολήσεις. ∆εν υπάρχει ελεύθερος χρόνος αντίθετος προς τα ενδιαφέροντα και τις 

ανάγκες του ατόµου .Αντίθετα θεωρείται πλήρης, όταν γίνεται πηγή αυτονοµίας και 

ελεύθερης εκφράσεως. Βρίσκεται έτσι σε άµεση σχέση µε την προσωπικότητα του 

ατόµου» (Κρασανάκης, 1984:34).  

Γενικά και οι τέσσερις χαρακτήρες βρίσκονται σε άµεση σχέση µε την όλη οργάνωση 

της προσωπικότητας καθενός ατόµου. Είναι µορφές εκδηλώσεως των αναγκών και 

των ενδιαφερόντων του.(Κρασανάκης, 1984) 

1.3. Κατηγορίες του ελεύθερου χρόνου 

O Γ. Κρασανάκης αναφέρει τρεις κατηγορίες του ελεύθερου χρόνου, ανάλογα µε το 

πότε αυτός εµφανίζεται. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής: 

Α. «Ο ηµερήσιος χρόνος: είναι ο χρόνος που µένει µετά την εργασία και τις 

υποχρεώσεις κάθε ηµέρας. 

Β. Ο χρόνος του Σαββατοκύριακου: Ο χρόνος αυτός µπορεί να διατεθεί για 

ανάπαυση, διασκέδαση και µόρφωση. Τα περισσότερα άτοµα θα τον αφιερώσουν 

στην Τ.V, στο θέατρο, στον κινηµατογράφο, στον περίπατο κ.λ.π. 

Γ. Ο χρόνος των διακοπών: Ο χρόνος αυτός θεωρείται όαση µέσα στους αγώνες 

της ζωής. Είναι η καλύτερη περίοδος για ανάπαυση και µορφωτικές δραστηριότητες. 

Είναι ο άριστος χρόνος της πολιτιστικής αυτοµορφώσεως» (Κρασανάκης, 1984:35).  

«Στις τρεις αυτές µορφές ελεύθερου χρόνου, ο καθηγητής J. Dumazedier προσθέτει 

και µια τέταρτη. Είναι ο χρόνος µετά τη συνταξιοδότηση, που στους περισσότερους 

λαούς είναι γύρω στα 60-65 χρόνια. Χρόνος αυτός περιλαµβάνει δυναµικές 

µορφωτικές δραστηριότητες(πνευµατικές, κοινωνικές, καλλιτεχνικές κ.λ.π)» 

(Κρασανάκης, 1984:35).  
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1.4. Ιστορική αναδροµή του ελεύθερου χρόνου 

        1.4.1. Ο ελεύθερος χρόνος στις αρχαίες κοινωνίες 

Από την παρουσία του ανθρώπου στη γη υπάρχει το θέµα του ελεύθερου χρόνου. Στις 

πρωτόγονες κοινωνίες δεν ασχολείται µε αυτό συνειδητά. Καθώς όµως εξελίσσεται 

πολιτισµικά αρχίζει να τον απασχολεί το ζήτηµα. Μόλις τις τελευταίες δεκαετίες 

έγινε ο ελεύθερος χρόνος δικαίωµα των πολλών και σε αυτό συνέβαλλαν πολλοί 

αγώνες, καθώς επίσης και η ανάπτυξη της τεχνολογίας. Οι προσπάθειες, όµως, 

συνεχίζονται ακόµη και σήµερα, προκειµένου ο κάθε εργάτης, ο κάθε χωρικός, 

ακόµη και ο κάθε άνεργος να βρει µέσα στον ελεύθερο χρόνο τη χαρά της ζωής και 

το αίσθηµα της αξιοπρέπειας. 

«Την πρώτη αντιπαράθεση εργασίας-ελεύθερου χρόνου θα τη βρούµε αν 

γυρίσουµε πολύ πίσω, στη Γένεση 2 και Γένεση 3: «Τελειώνοντας τη δηµιουργία του 

σε έξι ηµέρες, ο Θεός αναπαύτηκε την έβδοµη ηµέρα». Το ίδιο και στην αποστροφή 

του Θεού προς τον Αδάµ, όπου διατυπώνεται για πρώτη φορά η «θεία καταδίκη» : 

«Με πολύ κόπο θα παίρνεις την τροφή σου από τη γη σε όλη σου τη ζωή». Έτσι, ο 

«παράδεισος των απολαύσεων», όπου ο Αδάµ και η Εύα δεν εργάζονταν, αλλά θα 

διέθεταν ολόκληρο το χρόνο τους για να περιδιαβάζουν στους υπέροχους κήπους της 

Εδέµ, έµεινε για πάντα η ενδόµυχη και ανεκπλήρωτη, βέβαια, επιθυµία όλων των 

ανθρώπων» (Μπαδογιαννάκης, 1994:21).  

Στις πρωτόγονες κοινωνίες οι άνθρωποι εργάζονταν πολύ σκληρά, για να 

συντηρήσουν τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους. Ολόκληρη η ζωή τους 

στερούνταν τελείως από «ελεύθερο χρόνο», µε την έννοια που δίνουµε σήµερα. Στις 

κοινωνίες αυτές ήταν εντελώς ανύπαρκτη η διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στην 

εργασία και στην ανάπαυση-διασκέδαση. Έτσι, οι ίδιες οι βιοτικές ανάγκες, το 

ψάρεµα, το κυνήγι, ακόµη και η κατασκευή ενός κανό ή µιας πρωτόγονης κατοικίας, 

ήταν από µόνες τους «ψυχαγωγία µέσα από την επιβίωση. Ίσως το τραγούδι, η 

διήγηση παλαιών ιστοριών, όπως επίσης και οι χαρµόσυνες εκδηλώσεις, µε αφορµή 

γάµους, γενέθλια, γιορτές, να προσθέτανε ελάχιστα γνήσια ψυχαγωγικά στοιχεία στις 

ατέλειωτες εργάσιµες ώρες. Στις κοινωνίες αυτές, οι οικονοµικές, τελετουργικές, 

θρησκευτικές και άλλες δραστηριότητες δεν είχαν κανένα χρονικό ή χωρικό 

διαχωρισµό (Μπαδογιαννάκης, 1994).  
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Η άποψη ότι ο ελεύθερος χρόνος είναι κάτι περισσότερο από ανάπαυση και 

ψυχαγωγία πρωτοεµφανίστηκε µε τους Έλληνες φιλόσοφους και ιδιαίτερα µε τον 

Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα, οι οποίοι αργότερα επηρέασαν περισσότερο από 

οποιουσδήποτε άλλους τη δυτική σκέψη. Πολλοί σύγχρονοι κοινωνιολόγοι, οι οποίοι 

ασχολούνται µε τον ελεύθερο χρόνο, θεωρούν ακόµη και σήµερα τα κείµενά τους ως 

βασικά σηµεία αναφοράς (Μπαδογιαννάκης, 1994).  

Οι Έλληνες ξεκαθάρισαν το περιεχόµενο της έννοιας «ευτυχία» και µπόρεσαν έτσι, 

πρώτοι αυτοί, να ορίσουν µε όρους ακόµη και σήµερα επίκαιρους την έννοια του 

ελεύθερου χρόνου. Η αντίστοιχη ελληνική λέξη είναι «σχολή». Η αρχική έννοια της 

λέξης «σχολής» ήταν η στάση, η παύση, η διακοπή µε σκοπό να µπορέσει να υπάρξει 

η γαλήνη, η ηρεµία, η πραότητα. Αργότερα, πήρε την έννοια του «διαθέσιµου 

χρόνου» (Μπαδογιαννάκης,1994). 

Όλοι οι σύγχρονοί κοινωνιολόγοι δέχονται ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν έβλεπαν τον 

ελεύθερο χρόνο απλώς ως διασκέδαση-ψυχαγωγία, αλλά ως µια στάση ζωής, 

ελεύθερη από την ανάγκη για εργασία. Η αντίληψη των Ελλήνων για τον ελεύθερο 

χρόνο είχε άµεση σχέση µε την αντίληψή τους για τη φύση του «ελεύθερου 

ανθρώπου». Οι Έλληνες θεωρούσαν ότι η δυνατότητα που είχε ο κάθε ελεύθερος 

άνθρωπος να χρησιµοποιεί για το όφελός του τον ελεύθερο χρόνο του ήταν 

καθοριστικό εφόδιο για ολόκληρη τη ζωή του (Μπαδογιαννάκης, 1994).  

Το γεγονός ότι ο ελεύθερος Έλληνας πολίτης ήταν στην ουσία απελευθερωµένος από 

την καταναγκαστική εργασία επιβίωσης, µόνο και µόνο επειδή ζούσε σε µια κοινωνία 

όπου η χειρονακτική εργασία γινόταν µόνο από δούλους, δε φαίνεται να ενοχλούσε 

ιδιαίτερα τους προγόνους µας. Ο πολίτης µπορούσε να αφιερώνει µεγάλο µέρος του 

χρόνου του στο διάλογο, στη συζήτηση, στην πολιτική ζωή και στις σπουδές, αρκεί 

βέβαια να γεννιόταν ελεύθερος και όχι δούλος (Μπαδογιαννάκης,1994).  

Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι δύο είναι οι δραστηριότητες που αξίζουν να αποκαλούνται 

«δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου»: η µουσική και ο στοχασµός. Σύµφωνα µε 

την αριστοτελική αντίληψη, η πράξη της ενατένισης, η νοητική δραστηριότητα, η 

φιλοσοφία, η τέχνη, όλα αυτά τα οποία δεν έχουν άµεση σχέση µε την καθηµερινή 

επιβίωση έχουν µόνο σκοπό να µας επιτρέπουν να «βιώνουµε» κατά τον υψηλότερο 

τρόπο τον ελεύθερο χρόνο µας, ο οποίος και αποτελεί προσωπικό αγαθό που δεν 

αλλοτριώνεται. Η θέση του Αριστοτέλη, ότι η βαθύτερη ποιότητα του ανθρώπου 

πρέπει να αναζητηθεί µέσα από τη βέλτιστη χρησιµοποίηση του ελεύθερου χρόνου 
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του εντυπωσιάζει σήµερα βαθιά και ασφαλώς θα ήταν πολύ πρωτοποριακή για την 

εποχή της (Μπαδογιαννάκης,1994).  

«Ο Πλάτωνας, σε αντίθεση µε την πιο «γήινη» θέση του µαθητή του, προβάλλει µια 

θρησκευτική, λατρευτική, ιδεαλιστική και κυρίως µεταφυσική αντίληψη για τον 

ελεύθερο χρόνο: ‘ Σε καιρό ειρήνης, -γράφει στους ‘Νόµους’- ο καθένας πρέπει να 

περνά τη ζωή του όπως µπορεί καλύτερα. Ποιος είναι λοιπόν ο σωστός τρόπος? Μα 

να ζήσει µε παιδιές, µε συγκεκριµένα παιχνίδια και τελετουργίες, τραγουδώντας και 

χορεύοντας για να εξευµενίσει τους θεούς, έτσι ώστε να µπορεί να αποκρούει τους 

εχθρούς και να τους νικά στις µάχες’» (Μπαδογιαννάκης,1994:24).  

1.4.2. Ο ελεύθερος χρόνος το Μεσαίωνα (από το 10Ο -17Ο αιώνα) 

«Από το Μεσαίωνα ωστόσο ο χρόνος της εργασίας και η εργασιακή δραστηριότητα 

αρχίζουν να έχουν κάποια αξία, αφού οι θρησκευτικές αργίες απουσιάζουν το 

καλοκαίρι, εποχή έντονης αγροτικής δραστηριότητας. Σε όλη αυτή την περίοδο ό,τι 

δεν είναι χειρωνακτική εργασία ή θρησκευτικό καθήκον καταδικάζεται ως οκνηρία, ή 

ακόµη και χειρότερα σε µεγάλο αµάρτηµα. Αυτό δε σηµαίνει βέβαια την ανυπαρξία 

κοινωνικών οµάδων που διαθέτουν χρόνο και µάλιστα άφθονο. Αν στην αρχαιότητα 

στις οµάδες αυτές ανήκουν οι ελεύθεροι πολίτες, στο Μεσαίωνα η οκνηρία αποτελεί 

επίσης προνόµιο των ανώτερων τάξεων, των κληρικών και των ευγενών που 

αφοσιώνονται στην προσευχή και τον πόλεµο, ενώ µετά το 1000µ.Χ. καθιερώνεται 

µια τρίτη τάξη(οι γεωργοί) που ασχολείται κυρίως µε την εργασιακή δραστηριότητα» 

(Κορωναιου,1996:26).  

«Μετά το 12ο αιώνα, µε την ανάπτυξη του εµπορίου και της τεχνικής, την εµφάνιση 

των πόλεων και των νέων επαγγελµάτων, παρατηρείται µια αλλαγή στις 

αναπαραστάσεις του χρόνου. Σύµφωνα µε τις νέες αναπαραστάσεις , ο χρόνος είναι 

δύσκολός και ασταθής, όπως και οι εµπορικές ανταλλαγές, η κυκλοφορία του 

χρήµατος, η αξία των προϊόντων και η αστάθεια της αγοράς. Το αντιθετικό ζεύγος 

εργασία-σχόλη κάνει για πρώτη φορά την εµφάνισή του µε το στοιχειώδες δικαίωµα 

των εργαζοµένων στην ανάπαυση και την αναψυχή» (Κορωναίου,1996:19).  

«Προς το τέλος του Μεσαίωνα και υπό την επίδραση της ανατέλλουσας αναγέννησης 

γνωρίζει η σχέση εργασίας και ελεύθερου χρόνου µια αλλαγή .Ο ελεύθερος χρόνος 

θεωρείται η βάση για την ανθρώπινη γνώση και µόρφωση. Την ίδια εποχή 

δηµιουργείται µια καινούρια τάξη, η αστική, η οποία παρουσιάζει µια νέα µορφή 
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διάθεσης του ελεύθερου χρόνου, εµπλουτισµένη µε λαϊκά τραγούδια, αθλητικές 

εκδηλώσεις και αγώνες» (Γρέβιας,1985:111).  

«Στον 16ο αιώνα και µε την εξέλιξη της οικονοµίας η εργασία αποκτά ποσοτική 

µορφή. Το άτοµο και η ατοµική πρωτοβουλία βρισκόταν στο κέντρο του 

ενδιαφέροντος. Η επίδραση της εκκλησίας και της φεουδαρχίας χάνει συνεχώς από τη 

δύναµή της και η κοινωνία διαµορφώνεται κυρίως µε βάση τις αρχές του 

επαγγελµατισµού και της οργανωµένης εργασίας. Η ζωή αρχίζει να παίρνει µια 

ορθολογιστική µορφή ενώ η διάθεση του ελεύθερου χρόνου είναι ατοµική πλέον 

υπόθεση» (Γρέβιας,1985:111).  

«Με τον καλβινισµό του 16ου και 17ου αιώνα επέρχεται µια µεταβολή στην ηθική της 

εργασίας. Η εκπλήρωση του καθήκοντος-εργασία υπερισχύει της τάσης –απόλαυσης 

της ζωής. Η εργασία και η απόκτηση αγαθών είναι ο σκοπός της ζωής, ενώ η 

σπατάλη του χρόνου θεωρείται ένα βαρυσήµαντο αµάρτηµα» (Γρέβιας,1985:111).  

1.4.3. Ο ελεύθερος χρόνος κατά τη διάρκεια της βιοµηχανικής επανάστασης 

«Στις αρχές του 19ου αιώνα, µέσα δηλαδή στο φούντωµα της βιοµηχανικής 

επανάστασης και µέχρι περίπου το 1850, για το σύνολο των εργαζοµένων στις χώρες 

που προχωρούσαν τότε στην εκβιοµηχάνιση, ελεύθερος χρόνος στην ουσία δεν 

υπήρχε : η ‘κανονική’ διάρκεια της εργασίας έφθανε τις 15 και 16 ώρες την ηµέρα, µε 

εβδοµάδα των 80 και 90 ωρών. Μέσα σε ένα περιβάλλον στενάχωρο, ανθυγιεινό, η 

εργασία ήταν συνεχής, οι διακοπές για ανάπαυση και φαΐ ήταν µειωµένες στο 

ελάχιστο και η κυριακάτικη αργία, που υποτίθεται ότι πρόσταζε η εκκλησία, ελάχιστα 

σεβαστή. Η διάρκεια της καθηµερινής εργασίας κρατούσε, απλώς, όσο άντεχε  η 

φυσική δύναµη των εργαζοµένων και όσο το επέτρεπε το φως της ηµέρας. Με τη 

χρησιµοποίηση µάλιστα του τεχνητού φωτισµού, η εργάσιµη ‘ηµέρα’ επεκτάθηκε 

γρήγορα και στις νυχτερινές ώρες» (Μπαδογιαννάκης, 1994:28). 

Από την εξαντλητική δουλειά δεν εξαιρούνται ούτε τα παιδιά. Έπρεπε να φτάσουµε 

στο 1834, για να απαγορευτεί µε νόµο στην Αγγλία η δουλειά για παιδιά κάτω των 

εννέα χρόνων. Με τον ίδιο νόµο καθοριζόταν επίσης ένα ‘ελαφρυµένο’ ωράριο 9 

ωρών, για παιδιά από 14 έως 18 χρονών. Το 1844, στην Αγγλία πάντοτε, 

απαγορεύτηκε η νυχτερινή δουλειά για κορίτσια κάτω των 18 χρονών. Τον ελάχιστο 

διαθέσιµο χρόνο, εάν υπήρχε τέτοιος, πέραν της εργασίας, του ύπνου και του 

φαγητού, οι εργαζόµενοι τον περνούσαν στα µπαρ και στα πορνεία, µε αποτέλεσµα ο 
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αλκοολισµός και ο σεξουαλικός εκφυλισµός να πάρουν, τεράστια έκταση στις πρώτες 

βιοµηχανικές πόλεις (Μπαδογιαννάκης, 1994).  

Η απόκτηση από τους εργαζόµενους κάποιου µικρού αλλά ουσιαστικού ελεύθερου 

χρόνου χρειάστηκε να περιµένει πολλά ακόµη χρόνια χρειάστηκαν πολύχρονοι, 

αιµατηροί αγώνες για να γίνουν αποδεκτά τα βασικά δικαιώµατα του ατόµου, τα 

οποία σήµερα θεωρούνται αυτονόητα και ανάµεσα σε αυτά, βέβαια, το δικαίωµα για 

ελεύθερο χρόνο (Μπαδογιαννάκης,1994).  

1.4.4. Οι απόψεις του Μαξ Βέµπερ 

«Στο περίφηµο έργο του Μαξ Βέµπερ ‘Η προτεσταντική ηθική και το πνεύµα του 

καπιταλισµού’, ο ελεύθερος χρόνος, ως καθαυτό κοινωνικό γεγονός, απουσιάζει. Ο 

Βέµπερ ανοίγει ένα ευρύτατο πεδίο µελέτης όσον αφορά το ρόλο που έπαιξε η 

εσωτερίκευση µιας νέας αντίληψης για τη χρήση και τη ρύθµιση του χρόνου στη 

διαµόρφωση του σύγχρονου καπιταλισµού. Πρόκειται για µια χρήση που, 

καταδικάζοντας την παραµικρή σπατάλη χρόνου σε µη παραγωγικές και ορθολογικές 

δραστηριότητες, αναγορεύει το χρόνο της εργασίας σε κυρίαρχο κοινωνικό χρόνο. 

Όπως αναφέρει ο Βέµπερ, η ‘απώλεια χρόνου είναι έτσι το πρώτο και, καταρχάς, το 

πιο θανάσιµο αµάρτηµα….Το χάσιµο χρόνου µε τις κοινωνικές συναναστροφές, το 

κουβεντολόι, τα λούσα, τον παραπάνω ύπνο από όσο είναι απαραίτητος….αξίζει την 

απόλυτη ηθική καταδίκη….Ο χρόνος είναι πολυτιµότατος, γιατί κάθε χαµένη ώρα 

κόβεται από µια εργασία που θα µεγάλωνε η δόξα του Θεού. Έτσι, ακόµα και ο 

παθητικός στοχασµός δεν έχει καµία αξία, και µάλιστα είναι αξιοκρατικός αν γίνεται 

εις βάρος της καθηµερινής εργασίας’» (Κορωναίου,1996:48-49).  

«∆ίχως να είναι στις προθέσεις του  Βέµπερ να πραγµατωθεί το σπουδαιότατο θέµα 

της χρονικότητας, η ερµηνεία  του για την ανάπτυξη του καπιταλισµού αναδεικνύει 

µια σπουδαία διάσταση της σχέσης ανάµεσα στην εργασία και την αναπαράσταση 

του χρόνου : Με αυτή την έννοια, η εργασία αναγορεύεται σε κυρίαρχη κοινωνική 

αξία, ενώ συγχρόνως ο ίδιος ο χρόνος της εργασίας επιβάλλεται ως πρωταρχικός 

ρυθµιστής όλων των άλλων χρήσεων του χρόνου» (Κορωναίου, 1996:49). 

 

1.4.5. Οι απόψεις του Καρλ Μαρξ 

«Στη θεωρία του Μάρξ ο ελεύθερος χρόνος δεν είναι παρά το ελάχιστο µέρος που 

αποµένει για τη ανανέωση της εργασιακής δύναµης, µετά τη σκληρή βιοµηχανική 
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εργασία. Αλλά και η αύξηση του ελεύθερου χρόνου παραµένει στη σκέψη του Μάρξ 

και του Ένγκελς στενά συνδεδεµένη µε τη µετάβαση στο ενδιάµεσο στάδιο του 

σοσιαλισµού. Για αυτό και η διεκδίκηση περισσότερου ελεύθερου χρόνου αποβλέπει 

κυρίως στη µόρφωση των εργατών, που αποτελεί το απαραίτητο εφόδιο για τη 

διαµόρφωση της συλλογικής συνείδησης και τη συµµετοχή στις πολιτιστικές και τις 

συνδικαλιστικές δραστηριότητες. Ο πραγµατικός ελεύθερος χρόνος, σύµφωνα µε το 

Μάρξ, ταυτίζεται µε την απόλυτη απελευθέρωση του χρόνου και συνδέεται άµεσα µε 

την πλήρη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων, ανάπτυξη που αποτελεί τελικά και 

τη σηµαντικότερη δυνατότητα του εργαζοµένου να υπερβεί την αναγκαιότητα και να 

γνωρίσει το βασίλειο της ελευθερίας» (Κορωναίου,1996:48).  

1.4.6. Ο ελεύθερος χρόνος στον 20Ο αιώνα 

Στον 20ο αιώνα συνεχίζεται αφενός η µείωση του χρόνου εργασίας, αφετέρου η 

ποιοτική καλυτέρευση της χρήσης του ελεύθερου χρόνου, στο περιεχόµενο του 

οποίου τα µέσα ενηµέρωσης καταλαµβάνουν µια ιδιαίτερη θέση. Η καταναλωτική 

κοινωνία επηρεάζει καθοριστικά το πώς και τι θα κάνει το άτοµο στον ελεύθερο 

χρόνο του. Το άτοµο επιδιώκει µέσω της  απόκτησης αγαθών την ευκαιρία για 

προσωπική διάκριση και προβολή (Γρέβιας,1985).  

Στο τέλος του 20ου αιώνα ένας νέος κοινωνικός χρόνος εµφανίζεται στο προσκήνιο 

της ιστορίας και κυριαρχεί στην κοινωνική ζωή. Πρόκειται για τον ελεύθερο χρόνο, 

που µε τη συµβολή της τεχνικής προόδου απελευθερώθηκε από την εργασία, και 

διαρκώς αυξάνεται σε συνάρτηση µε την άνοδο της ανεργίας. Αποτέλεσµα αυτής της 

ιστορικής ανατροπής που γνωρίζουν οι µεταβιοµηχανικές κοινωνίες είναι ο χρόνος 

εργασίας να µην αντιπροσωπεύει πια παρά το 14% του συνολικού χρόνου ζωής ενός 

ατόµου, ενώ αντίθετα ο ελεύθερος χρόνος µετατρέπεται στον κοινωνικό χρόνο µε τη 

µεγαλύτερη διάρκεια (Κορωναίου,1996) . 

1.5. Ανάγκες και δραστηριότητες που καλύπτονται µε την αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου 

Είναι σηµαντικό ο ελεύθερος χρόνος να αξιοποιείται από τον άνθρωπο µε τον 

καλύτερα δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να υπάρχει το µέγιστο όφελος. Αυτό , όµως, δε 

συµβαίνει στο σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος σπαταλά ώρες ατέλειωτες µπροστά σε 

µια τηλεόραση, η οποία του προσφέρει ελάχιστα στην ψυχική, κοινωνική, σωµατική 

και πνευµατική του ανάπτυξη και υγεία. 
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«Στη σωστή εκλογή και την υπεύθυνη χάραξη του τρόπου της ζωής µας 

αποκαλύπτεται όλη η δύναµη της ελευθερίας της βούλησής µας. Αξιοποιώ τον 

ελεύθερο χρόνο µου σηµαίνει ξέρω να κρίνω, ξέρω να αποφασίζω έτσι, που να 

ωφελώ τον εαυτό µου και όχι να τον βλάπτω. Σηµαίνει ότι σταθµίζω τις ικανότητές 

µου, τις πνευµατικές µου ανάγκες και τις αναζητήσεις και ανάλογα επιδιώκω να τις 

πληρώσω. Και πάντα επιδιώκω να µαθαίνω, να ενηµερώνοµαι, καλλιεργώντας εκείνο 

που ιδιαίτερα µε εκφράζει και που αξιοποιώντας το στον υπέρτατο βαθµό, 

πραγµατοποιώ την ευτυχία µου.» (∆αράκη, χ. χ:25)  

Ο ελεύθερος χρόνος, όταν αξιοποιείται σωστά, αποτελεί χρόνο πραγµατικής 

ελευθερίας, δηµιουργικότητας και ζωής. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη την πνευµατική 

καλλιέργεια, τη σωµατική άσκηση, το παιχνίδι, την ανθρώπινη επικοινωνία, ακόµα 

και τη µοναξιά και την  τεµπελιά. Όσο παράλογο και αν ακούγεται αυτό, ο άνθρωπος 

έχει ‘δικαίωµα’ στην τεµπελιά, δικαίωµα που λειτουργεί σαν απελευθέρωση από τους 

καταναγκασµούς και σαν είσοδος στους χώρους µιας νέας δηµιουργικότητας. Ο 

άνθρωπος έχει ανάγκη να απαλλαγεί από τη νευρικότητα και τις δυσάρεστες ψυχικές 

καταστάσεις που καθηµερινά τον δοκιµάζουν. Έχει ανάγκη να ανανεώσει τις 

δυνάµεις του ύστερα από την  αδιάκοπη υπερένταση και το φορτίο της εργασίας του.. 

Έχει ανάγκη να αναστραφεί µε το φυσικό περιβάλλον και τον εσωτερικό του κόσµου, 

από όπου έχει αποµακρυνθεί µε την τεχνολογία και τη βιοµηχανική του ανάπτυξη 

(Γρηγοριάδης, 1977) . 

Το να σταµατάει για λίγο η καταπίεση που περιβάλλει τον άνθρωπο από παντού, είναι 

κάτι το απαραίτητο για τη διατήρηση της ψυχικής του ισορροπίας. Πρέπει να 

ασχολείται µε κάτι που θα τον βοηθήσει στη δηµιουργική ανανέωση των 

ψυχοσωµατικών δυνάµεών του. 

Οι δραστηριότητες µε τις οποίες µπορεί να αξιοποιηθεί ο ελεύθερος χρόνος, 

προκειµένου να καλυφθούν οι παραπάνω ανάγκες είναι οι γιορτές, ο τουρισµός, το 

θέαµα, το παιχνίδι, η άθληση, το βιβλίο-συνεχής εκπαίδευση και οι κοινωνικές 

σχέσεις-επικοινωνία. 

 

1.5.1. Γιορτές 

«Η ‘γιορτή’, στην παλιά παραδοσιακή κοινωνία, είχε µερικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα : η κοινότητα είχε τον κυρίαρχο ρόλο, ενώ το άτοµο µια πολύ µικρότερη 

διακριτική παρουσία. Η γιορτή συνέβαλλε ουσιαστικά στην ενίσχυση των 

θρησκευτικών, οικογενειακών και επαγγελµατικών θεσµών, ενώ το ΄τελετουργικό’ 
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µέρος της υπερίσχυε, συνήθως, του καθαρά ψυχαγωγικού’. Τέλος, η γιορτή γινόταν 

κατά κανόνα σε τακτές, προκαθορισµένες ηµεροµηνίες» (Μπαδογιαννάκης,1994:61)  

«Στη σύγχρονη κοινωνία, το δικαίωµα που απόκτησε το άτοµο να εκφράζεται µε 

πολύ µεγαλύτερη πνευµατική και σωµατική ελευθερία έχει ως αποτέλεσµα την 

αποδέσµευσή του από τα θεσµικά, χρονικά ή τελετουργικά δεσµά της γιορτής. 

∆ιατηρεί ίσως, επιλεκτικά, από τις παλιές γιορτές εκείνες που είναι δεµένες µε την 

εθνική ή τη θρησκευτική του παράδοση, αλλά διαθέτει τώρα πληθώρα ψυχαγωγικών 

δυνατοτήτων µέσα στον ελεύθερο χρόνο, πρακτικά οπότε το επιθυµεί : κάθε βράδυ, 

κάθε Σαββατοκύριακο, κάθε ηµέρα διακοπών…..» (Μπαδογιαννάκης, 1994:62)  

 

1.5.2. Ο τουρισµός 

«Οι δραστηριότητες κατά τις διακοπές είναι σίγουρα οι πιο σηµαντικές του 

ελεύθερου χρόνου, είτε λόγω της σχετικά µεγάλης χρονικής τους διάρκειας, είτε 

επειδή υπάρχει σε αυτές το θέλγητρο της προσµονής, που επεκτείνεται σε όλο τον 

υπόλοιπο χρόνο. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι κατά την περίοδο αυτή του ελεύθερου 

χρόνου µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε µεγαλύτερη πληρότητα η χαλάρωση και η 

ελεύθερη προσωπική και κοινωνική ανέλιξη» (Μπαδογιαννάκης, 1994:62).  

Σήµερα ο τουρισµός ορίζεται ως ένα αυτοδύναµο φαινόµενο, συνώνυµο της 

κατανάλωσης και του ελεύθερου χρόνου. Παρουσίασε µια ταχύτατη ανάπτυξη, µια 

χωρική εξάπλωση και µια κοινωνική αποδοχή σε παγκόσµιο επίπεδο που τείνει να 

θεωρείται ως ένα κοινότυπο και αναπόσπαστο τµήµα της σύγχρονης 

καθηµερινότητας (Βαρβαρέσος, 1997).  

«Η εξάπλωση της τουριστικής πρακτικής υπήρξε απόρροια των συσχετισµών µιας 

δέσµης µεταβλητών όπως η αύξηση του ελεύθερου χρόνου, η άνοδος του βιοτικού 

επιπέδου, η βελτίωση των µεταφορικών µέσων, η βιοµηχανοποίηση της τουριστικής 

παραγωγής κ.λπ. Ταυτόχρονα δηµιούργησε σηµαντικότατες και πολυεπίπεδες 

επιπτώσεις  στην οικονοµία, την κοινωνία, το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον 

των χωρών υποδοχής. Κατ’αυτό τον τρόπο, ένας συνεχώς αυξανόµενος αριθµός 

χωρών αντιµετωπίζει πλέον, στα πλαίσια επιστηµονικών προσεγγίσεων, τις 

δυνατότητες και τις προοπτικές που εµπεριέχει µια δυναµική ανάπτυξη της 

τουριστικής δραστηριότητας» (Βαρβαρέσος,1997:13-14) 

«Κοινωνικο-οικονοµικοί παράγοντες όπως η αύξηση του ελεύθερου χρόνου είχαν 

σαν αποτέλεσµα την αύξηση της τουριστικής ζήτησης. Η καθιέρωση των ‘διακοπών 

µετ΄αποδοχών’ από ένα σηµαντικό αριθµό κρατών, όπως η Αυστρία (1910), το 
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Βέλγιο (1936), η Γαλλία (1936), η Ιταλία (1927), η Ολλανδία (1952 και 1966), η 

Γερµανία (εναρµονισµός των νοµοθεσιών µεταξύ του LANDERS  το 1952), κ.λπ., 

αποτέλεσε το σηµαντικότερο παράγοντα, ο οποίος συνέβαλε στην εξελικτική πορεία 

και διαµόρφωση της σύγχρονης τουριστικής ζήτησης» (Βαρβερέσος, 1997:93-94).  

Στα πλαίσια όµως της σύγχρονης ζωής, η έννοια του ελεύθερου χρόνου 

αποδεικνύεται αρκετά πολυσύνθετη. Οι διακοπές θεωρούνται στο εξής ως µια 

κοινωνική αναγκαιότητα, η οποία επιδιώκει να πετύχει µια πιθανή ανάπαυλα που 

εξισορροπεί την υπάρχουσα στις βιοµηχανικές κοινωνίες ένταση και την 

προκαλούµενη από την εργασία φυσική και πνευµατική φθορά (Βαρβαρέσος,1997).  

Επίσης, η γενική κατάσταση του Σαββατοκύριακου και η απόκτηση αυτοκινήτου από 

το µεγαλύτερο ποσοστό των εργαζοµένων άλλαξε τις σχέσεις τους µε τον περίπατο, 

την εκδροµή, την άσκηση στην ύπαιθρο.  

 

1.5.3.Το θέαµα 

Κινηµατογράφος και τηλεόραση είναι δύο πολύ σηµαντικές δυνατότητες που δίνει ο 

ελεύθερος χρόνος στη ζωή των ανθρώπων. Στον κινηµατογράφο πηγαίνει κανείς ή 

απλώς για να περάσει την ώρα του και να σπάσει τη µονοτονία της ζωής του, ή σε 

αναζήτηση στιγµών συγκίνησης και ‘φανταστικής ζωής’, ή τέλος, γιατί βλέπει τον 

κινηµατογράφο ως ένα µέσο πληροφόρησης, εκπαίδευσης και ερεθισµάτων για 

σκέψη επάνω σε προβλήµατα που αφορούν είτε τον ίδιον είτε όλο τον κοινωνικό 

περίγυρο (Μπαδογιαννάκης,1994) . 

Η τηλεόραση είναι ένα πρόσφατο σχετικά φαινόµενο του ελεύθερου χρόνου, το οποίο 

απευθύνεται σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Για όλους τους τηλεθεατές, η 

παρακολούθηση της τηλεόρασης είναι µια απασχόληση, η οποία αυτοκαθορίζεται 

από το ίδιο το περιεχόµενο των εκποµπών που αναµένει το κοινό. Αυτή η προσδοκία 

είναι αρκετά περίπλοκη. Εµπεριέχει ταυτόχρονα, επιθυµία, συµµετοχή και φυγή, 

ψυχαγωγία και προσαρµογή, πληροφόρηση και µόρφωση (Μπαδογιαννάκης, 1994).  

«Ακούµε συχνά, τελευταία, ότι η τηλεόραση γίνεται ‘τυραννία’. Ένα από τα κύρια 

επιχειρήµατα αυτής της άποψης είναι η σύγχυση που φέρνει στις συνήθειες φαγητού 

και ύπνου. Είναι αλήθεια ότι πολλοί άνθρωποι παραδέχονται πως από τότε που 

απόκτησαν τηλεόραση, πηγαίνουν για ύπνο πολύ αργά, άλλοι ότι παίρνουν το 

βραδινό τους φαγητό µπροστά στην τηλεόραση ή ότι οι έξοδοι τα βράδια ή τα 

απογεύµατα της Κυριακής έχουν ελαττωθεί» (Μπαδογιαννάκης,1994:67).  
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«Οι τηλεοράσεις όλου του κόσµου προβάλλουν για έµβληµα το τρίπτυχο : 

‘∆ιασκέδαση-Πληροφόρηση- Εκπαίδευση’. Η σύνθεση και η κατανοµή του ωραρίου 

των εκποµπών είναι πολύ αµφίβολο αν πραγµατικά συµβάλλει, όσο θα έπρεπε, στη 

µορφωτική ανέλιξη των ανθρώπων. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι κάθε τηλεθεατής έχει 

τη δική του προτίµηση για το είδος των εκποµπών και ότι, θεωρητικά τουλάχιστον, 

παραµένει κύριος των επιλογών του.  Το ερώτηµα που προκύπτει είναι αν πρέπει 

αυτή να αρκείτε στο να ακολουθεί το µέσο όρο των επιθυµιών των τηλεθεατών ή 

οφείλει να καθοδηγεί αυτή τον τηλεθεατή σε µια πολιτιστική ανάπτυξη;»  

(Μπαδογιαννάκης, 1994:67)  

Σηµαντικές είναι και οι άλλες αρνητικές επιπτώσεις της τηλεόρασης στις υπόλοιπες 

δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου. Καθηλωµένος όπως είναι ο τηλεθεατής, 

σίγουρα βγαίνει πολύ λιγότερο στο θέατρο, στον κινηµατογράφο, σε αθλητικές 

εκδηλώσεις, διαβάζει λιγότερο εφηµερίδες και βιβλία,  ενώ δεν υπάρχει αµφιβολία 

ότι κατά τη λειτουργία της µιλάει κανείς λιγότερο» (Μπαδογιαννάκης, 1994)  

 

 1.5.4.Το παιχνίδι 

«Για το παιδί, το παιχνίδι ανήκει στην περιοχή του σοβαρού. Το παιχνίδι είναι ο δικός 

του τρόπος, για να αποκαλύψει, να µάθει. Χρειάζεται πολύ προσοχή µε αυτά τα, κατά 

την αντίληψη των µεγάλων, ‘µορφωτικά’ παιχνίδια, τα οποία προσπαθούµε συνήθως 

να επιβάλλουµε στα παιδιά. Ή καταφέρνουµε να δώσουµε στο παιδί µορφωτικό 

παιχνίδι, το οποίο, όµως, πριν από όλα, παραµένει παιχνίδι, ή το παιδί δεν ‘παίζει’ 

καθόλου µε αυτό που του προτείνουµε σαν δήθεν µορφωτικό παιχνίδι, και µε το να το 

πιέσουµε καταλήγουµε σε µια άκαρπη και συχνά βλαβερή παιδαγωγική προσπάθεια. 

Αντίθετα, ο ενήλικας αρχίζει ίσως να αποδέχεται ότι το παιχνίδι δεν είναι ένας τόσο 

ξένος προς αυτόν κόσµος, ο οποίος να µη µπορεί να ενσωµατωθεί στη ζωή του. Θα 

έπρεπε, ίσως, να δεχτούµε το παιχνίδι σαν ένα αναπόσπαστο κοµµάτι από την 

καθηµερινή βασική απασχόλησή µας, αρκεί να το δούµε ως  κάτι το οποίο 

‘αποδραµατοποιεί’ τη  ζωή µας, έτσι ώστε να προβάλλεται η καλή, η ήρεµη, η 

διασκεδαστική όψη των πραγµάτων» (Μπαδογιαννάκης,1994:69).  

Ο ελεύθερος χρόνος προσφέρεται ιδιαίτερα για παιχνίδι. Εκεί το άτοµο εκφράζεται 

επιτέλους χωρίς πειθαναγκασµό, µόνο µε τη φαντασία του. ∆ιασκεδάζει, για να 

αποτοξινωθεί από ένα κλίµα που προσπαθεί να το υποχρεώσει να πάρει τα πράγµατα 

πολύ στα σοβαρά. (Μπαδογιαννάκης, 1994).  
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Το παιχνίδι προϋποθέτει τον αυθορµητισµό. Μια από τις µέγιστες συµβολές του 

ελεύθερου χρόνου είναι να επιτρέπει στον καταπιεσµένο άνθρωπο να εκφράζεται 

αυθόρµητα, ελεύθερα και αληθινά, όπως ο ίδιος αισθάνεται. ∆ε θα έπρεπε επίσης να 

παραβλέψουµε ότι το παιχνίδι είναι ίσως, ένα από τα ελάχιστα ‘εναποµένοντα’ πεδία  

τα οποία προσφέρουν πολλαπλές ευκαιρίες για συναντήσεις και τη δηµιουργία 

θερµών ανθρώπινων σχέσεων. Είναι το µυθικό βασίλειο της ελευθερίας, είναι το 

βασίλειο του ελεύθερου και δηµιουργικού χρόνου, ο κόσµος της απόλυτης 

απελευθέρωσης από την  αυστηρή κοινωνική οργάνωση, η οποία αποξενώνει τον 

άνθρωπο από τη ψυχή του και το χρόνο του (Μπαδογιανάκης, 1994).  

«Ο Schiller, σε ένα από τα ‘Γράµµατα για την αισθητική εκπαίδευση’, γράφει : 

‘για τελευταία φορά και για να τελειώνουµε, λέω ότι ο άνθρωπός δεν παίζει παρά 

µόνο εκεί όπου γίνεται ανθρώπινος µε όλη τη σηµασία της λέξης, και δεν είναι 

άνθρωπος ολοκληρωµένος παρά µόνο εκεί όπου ‘παίζει’, και αλλού : ‘το παιχνίδι 

είναι το πιο βαθιά ανθρώπινο πράγµα και αυτό που θα διατηρηθεί µέσα από τους 

αιώνες’. Ολοκληρώνεται, δηλαδή, ο άνθρωπος µόνο εκεί που είναι απόλυτα 

ελεύθερος, εκεί που είναι πραγµατικά κύριος του χρόνου του, χωρίς τους 

καταναγκασµούς της δουλείας. Αυτά είναι πράγµατα τα οποία, έξω από το χώρο του 

παιχνιδιού, θα µπορούσαν να συµβούν µόνο σε µια ιδανική-άρα ανύπαρκτη-

κοινωνία» (Μπαδογιαννάκης,1994:71-72)  

 

1.5.5. Ο αθλητισµός 

Ο αθλητισµός αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα και συγχρόνως τη σύνθεση όλων 

των άλλων µορφών της µόρφωσης (παιδείας). Αφενός συµβάλλει στην ολοκλήρωση 

του ατόµου, µέσω του προοδευτικού ορθολογισµού της κίνησης, αφετέρου 

προµηθεύει στις άλλες µορφές της παιδείας τη βασική δοµή για τη δική τους 

συµµετρική ανάπτυξη (Σακελλαρίου,1985)  

Ο αθλητισµός έχει σαν καθήκον να διεγείρει µε τα κατάλληλα µέσα την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας, να την οδηγεί και να την διευθύνει µέσα στο φως των 

αντικειµενικών αξιών του ατόµου και της κοινωνίας µέσα στην οποία ζει. Αυτή, µε 

άλλα λόγια, µπορεί να ορισθεί : η πλήρης, η ενωτική, η αρµονική πραγµατοποίηση µε 

το να τοποθετείται σε µια ειδική προοπτική, αποτελούµενη από τη µορφολογικο-

λειτουργική ανάπτυξη και από τις διάφορες ψυχικές λειτουργίες της προσωπικότητας 

που είναι συγκεντρωµένες µέσα στην κίνηση (Σακελλαρίου, 1985). 
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Η άθληση, τα σπορ ,είναι γενικά αποδεκτό ότι θεωρούνται τα κατεξοχήν ψυχαγωγικά 

στοιχεία του πολιτισµού µας. Η γυµναστική και ο αθλητισµός αποτέλεσαν, χωρίς 

αµφιβολία, τα πρώτα βήµατα προς τις απλές διασκεδάσεις, ενώ η σηµερινή ανάπτυξη 

του λαϊκού πάθους για τα σπορ προϋποθέτει µια συνεχή βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης των εργαζοµένων . Ο τρόπος που ασκούνται τα παιχνίδια και ο αθλητισµός 

είναι χαρακτηριστικός της φυσιογνωµίας µιας κοινωνίας. Αντικατοπτρίζει την 

πολιτιστική της κατάσταση και προσφέρει σηµαντικές ενδείξεις για τις προτιµήσεις, 

τις αδυναµίες και τις κάθε µορφής δυνάµεις που δρουν µέσα της σε µια δεδοµένη 

στιγµή της εξέλιξής της (Μπαδογιαννάκης,1994).  

 

1.5.6. Βιβλίο-Συνεχής εκπαίδευση 

Το διάβασµα θα έπρεπε να αποτελεί µια από τις κύριες δραστηριότητες µέσα στον 

ελεύθερο χρόνο. Χάρη στη γοητεία που ασκούν, τα βιβλία, µπορούν, συγχρόνως µε 

την ευχαρίστηση, να αυξήσουν τις γνώσεις µας και να εκλεπτύνουν το γούστο µας. Η 

µεγάλη εξάπλωση της διάδοσης των βιβλίων σε όλα   τα κοινωνικά στρώµατα της 

πόλης και της υπαίθρου, η οποία έγινε δυνατή µε την αύξηση του ελεύθερου χρόνου, 

συνέβαλε αποφασιστικά στη µορφωτική ανύψωση της κοινωνίας 

(Μπαδογιαννάκης,1994).  

Σε πείσµα και σε αντίδραση της επιρροής του τύπου, του κινηµατογράφου, του 

ραδιόφωνου και της τηλεόρασης, η από όλο και ευρύτερα κοινωνικά στρώµατα 

ανάγνωση βιβλίων στον ελεύθερο χρόνο βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Αυτή όµως η 

τάση συναντάει ακόµη πάρα πολλά εµπόδια και θα έπρεπε να µας προβληµατίσουν οι 

τρόποι και οι αναγκαίες διαδικασίες για να µπορέσει αυτή να ενισχυθεί 

(Μπαδογιαννάκης,1994). 

 

1.5.7. Κοινωνικές σχέσεις - Επικοινωνία 

«Ο Ροβισόνας Κρούσος δεν υπάρχει στην καθηµερινή ζωή, διότι ο άνθρωπος δε 

µπορεί να ζει αποµονωµένος. Ο Αριστοτέλης µιλά για ‘ον πολιτικόν’. Ο άνθρωπος 

εξαρτάται από τους άλλους ανθρώπους. Την εξάρτησή του από τους άλλους την 

πετυχαίνει µε τη σχέση του µε αυτούς. Με τη σχέση του µε τους άλλους λαβαίνει 

χώρα µια διαρκής ανταλλαγή µηνυµάτων, πληροφοριών, ερωτηµάτων, κ.α. Η 

ανταλλαγή µηνυµάτων είναι επικοινωνία. Επικοινωνία είναι ο χαρακτηρισµός για την 

πράξη, διαδικασία ή αποτέλεσµα της µετάδοσης πληροφοριών και αντικειµένων. 

Είναι επίσης συνώνυµο της έννοιας ‘συµπεριφορά’» (Καζάζη,1995:77). 
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Ο Πιντέρης στο βιβλίο του ‘Συντροφικότητα αλά Ελληνικά’, αναφέρει όσον αφορά 

τη µοναξιά ότι είναι µια κατάσταση που δηµιουργεί συναισθήµατα, τα οποία για τους 

περισσότερους ανθρώπους είναι δυσάρεστα. Βέβαια όταν λέει µοναξιά  εξηγεί πως 

δεν εννοεί την  αποµόνωση που λίγο-πολύ ο καθένας µας έχει ανάγκη. Εννοεί τη 

συναισθηµατική µοναξιά που µπορεί να υπάρχει ακόµη και όταν είµαστε σε κόσµο 

(Πιντέρης,1984). 

Αναφέρει πως ξεχωρίζει τριών ειδών επαφές : Σωµατική, διανοητική και 

συναισθηµατική. Η σωµατική επαφή έχει πολλές µορφές. Μια χειραψία, ένα χάδι, ένα 

φιλί. Όλα αυτά είναι µορφές σωµατικής επαφής και αυτό το είδος είναι  το πιο 

εύκολο. 

«Η διανοητική επαφή είναι ανταλλαγή σκέψεων, ιδεών, απόψεων και γενικά 

οτιδήποτε ανήκει στη σφαίρα της σκέψης και της διανόησης. Όταν µιλάµε µε κάποιον 

για το πρόβληµα της παιδείας, κάνουµε µαζί µια διανοητική επαφή. Οι συνδιαλλαγές 

αυτού του είδους προϋποθέτουν κάποιο συνοµιλητή που µπορεί να παρακολουθήσει 

τη σκέψη σου και εσύ τη δική του. Όταν οι γύρω µας δυσκολεύονται να καταλάβουν 

τους συλλογισµούς µας νιώθουµε µια ειδική µορφή µοναξιάς που θα µπορούσαµε να 

την πούµε ‘διανοητική µοναξιά’» (Πιντέρης,1984:48).  

«Τέλος, η συναισθηµατική επαφή έχει να κάνει µε το να ξανοιγόµαστε 

συναισθηµατικά µε κάποιον. Όταν µιλάµε για τους φόβους µας σε ένα φίλο, όταν 

κλαίµε στην αγκαλιά του συντρόφου µας, όταν χοροπηδάµε από ενθουσιασµό 

µπροστά σε ένα δικό µας άνθρωπο, κάνουµε συναισθηµατική επαφή» 

(Πιντέρης,1984:48).  

«Η συναισθηµατική επαφή, όµως, δεν είναι εύκολο να γίνει. ∆εν αρκεί να 

περιγράφεις τα συναισθήµατα σε κάποιον, χρειάζεται και να τα δείχνεις. ∆υστυχώς 

όµως, πολλοί άνθρωποι αποφεύγουν να δείξουν τα συναισθήµατά τους στους άλλους, 

διότι σε εκείνες τις στιγµές γίνονται ευάλωτοι. Αυτή ακριβώς η απροθυµία συχνά 

οδηγεί στη συναισθηµατική µοναξιά» (Πιντέρης,1984:48-49).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 

Γυναίκα και ελεύθερος χρόνος 

 

2.1. Η θέση της γυναίκας στην οικογένεια 

Η θέση της γυναίκας στη σύγχρονη οικογένεια έχει αλλάξει  σε σχέση µε τη θέση που 

είχε στην παραδοσιακή. Αυτό οφείλεται σε ορισµένες αλλαγές, όπως την ατοµική 

επιλογή συντρόφου, που σηµαίνει ότι η οικογένεια θεµελιώνεται έτσι σε ένα 

συναισθηµατικό δεσµό και διαρκεί όσο ο δεσµός αυτός παραµένει ενεργός, το 

διαχωρισµό γενετήσιας σχέσης και µητρότητας και αποδέσµευση της πρώτης από τη 

δεύτερη –εξέλιξη που καθιστά δυνατή την ελεγχόµενη αναπαραγωγή του ζευγαριού, 

απελευθερώνει τις  προσωπικές τους σχέσεις και υπογραµµίζει τον συναισθηµατικό 

δεσµό που τους ενώνει ή, αντίθετα την ανυπαρξία του και τέλος τις δηµογραφικές 

εξελίξεις που, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής των ανθρώπων, οδήγησαν στο 

διπλασιασµό της διάρκειας του γάµου (Τσαούσης,1979). 

Οι παραπάνω εξελίξεις στοιχειοθετούν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ρόλων σε σχέση 

µε τους παραδοσιακούς. Έτσι, στην παραδοσιακή (προ-καπιταλιστική) αγροτική 

οικογένεια, ο κατάλογος των ανδρικών και των γυναικείων ρόλων µέσα και έξω από 

το σπίτι εκφράζει µια κατανοµή οικονοµικών δραστηριοτήτων που βασίζεται στο 

γεγονός ότι η γυναίκα, λόγω εγκυµοσύνης και ανατροφής των παιδιών, δε µπορεί να 

αποµακρυνθεί από το σπίτι και ότι ο άνδρας έχει µεγαλύτερη µυϊκή δύναµη. Στα 

πλαίσια όµως της εµπορευµατικής οικονοµίας δηµιουργείται µια διάκριση ανάµεσα 

στις οικιακές (γυναικείες) και τις γεωργικές (ανδρικές) εργασίες. Η διάκριση αυτή 

περιθωριοποιεί οικονοµικά τη γυναίκα ενώ η έλλειψη δυνατότητας εναλλαγής ρόλων 

την καταδικάζει σε κοινωνική αφάνεια, µια και ο ρόλος της διαδραµατίζεται σε ένα 

χώρο ιδιωτικό. Η επαφή της µε το δηµόσιο χώρο είναι έµµεση : η γυναίκα 

εµφανίζεται εκεί µε την ταυτότητα της γυναίκας του συζύγου της και µε το πρόσωπο 

των παιδιών της, τα οποία αποτελούν και το λόγο της ύπαρξής της. Η γυναίκα δεν 

επανακτά την οικονοµική της οντότητα που είναι προϋπόθεση αυθυπαρξίας, παρά 

από τη στιγµή που µπορεί να έρθει σε άµεση επαφή µε την αγορά ως οικονοµικά 

ενεργή (Μουσούρου,1983).  

«Η εκβιοµηχάνιση άλλαξε τα δεδοµένα της κατανοµής της εξουσίας : καθώς 

απουσιάζει επί ένα συγκεκριµένο διάστηµα της κάθε ηµέρας από το σπίτι, ο πατέρας 

ουσιαστικά παύει να ελέγχει απόλυτα τον ιδιωτικό χώρο. Από την άλλη µεριά, καθώς 
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ο ιδιωτικός χώρος αποµονώνεται από το δηµόσιο, η µητέρα γίνεται η γέφυρα που 

εξασφαλίζει την επαφή των παιδιών µε το δηµόσιο αυτό χώρο. Η µητέρα µεσολαβεί 

ανάµεσα στο παιδί και τον έξω κόσµο και έτσι του µεταβιβάζει τις δυνατότητες αλλά 

και τους περιορισµούς της προσωπικότητάς της, τις συγκρούσεις της αλλά και τις 

πηγές απ’ όπου αντλεί τις συγκινήσεις της, τα συναισθήµατά της, τις αξίες της. Έτσι, 

η δύναµή της αυξάνει ουσιαστικά καθώς επηρεάζει σχεδόν αποκλειστικά τα παιδιά 

και µέσα από αυτά ενδεχόµενα και το σύζυγο. Αλλά αύξηση της δύναµης δε σηµαίνει 

και αύξηση της εξουσίας. Αντίθετα, η δύναµη αυτή µπορεί να χρησιµεύει για να 

αναπαράγει τις παραδοσιακές σχέσεις και τη δοµή της εξουσίας» 

(Μουσούρου,1983:28).  

Η δοµή όµως της εξουσίας µπορεί να αλλάξει µόνο από τη στιγµή που γυναίκες και 

άνδρες δέχονται µια νέα αντίληψη της έννοιας της άσκησης και της κατανοµής της 

ανάµεσα στα φύλα. Το γεγονός ότι σήµερα πολλές γυναίκες αµφισβητούν τον 

παραδοσιακό τους ρόλο και µπορούν, κυρίως λόγω της δυνατότητας ενεργού 

συµµετοχής τους στην παραγωγή, να διεκδικήσουν την ισοτιµία, δεν σηµαίνει ούτε 

ότι όλες οι γυναίκες τις ακολουθούν ούτε ότι οι άνδρες είναι σύµφωνοι. Από την άλλη 

µεριά, η επαγγελµατική απασχόληση δε σηµαίνει αυτόµατα χειραφέτηση ή έστω 

απελευθέρωση για τη γυναίκα. Εξάλλου έχει αποδειχθεί ότι πολλές εργαζόµενες 

γυναίκες είναι µέλη ιδιαίτερα ‘ανδροκρατούµενων’ ζευγαριών (Μουσούρου,1983).   

 

2.1.1. Η γυναίκα ως µητέρα και ως σύζυγος 

Η γυναίκα στη σύγχρονη οικογένεια καλείται να αναλάβει ταυτόχρονα πολλαπλούς 

ρόλους, όπως αυτοί της µητέρας, της νοικοκυράς, της συζύγου, αλλά και της 

εργαζόµενης. Σηµαντική διαφορά δηµιουργείται όταν η γυναίκα-µητέρα δεν 

εργάζεται. Αυτό της δίνει το περιθώριο να ασχοληθεί περισσότερο µε την ανατροφή 

των παιδιών της. 

«Η µητέρα του χωριού, περιτριγυρισµένη από άλλες γυναίκες, δε χρειάζεται να κάνει 

καµιά ιδιαίτερη προσπάθεια να διαπαιδαγωγήσει το παιδί της. Η κοινωνικοποίηση 

του παιδιού γίνεται µέσα από τη στενή, συνεχής ανθρώπινη συναλλαγή. Μπορεί να 

αισθάνεται ασφαλής και ήρεµη. Η πείρα των άλλων γυναικών, η συµπαράστασή τους 

σε στιγµές κρίσης και το σίγουρο περιβάλλον δηµιουργούν ευνοϊκές συνθήκες και 

βοηθούν τη µάνα να αισθάνεται καλά µε τον εαυτό της, να ενεργεί νηφάλια, άρα και 

το παιδί να νιώθει ήρεµο και ασφαλές. Αντίθετα η µητέρα της πόλης προετοιµάζει τα 

παιδιά της για τη ζωή µόνη της. Οι παρεµβολές συγγενών και φίλων µάλλον την 
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µπερδεύουν παρά την βοηθούν, γιατί οι σπασµωδικές επεµβάσεις, που αφορούν 

αλληλοσυγκρουόµενες γνώµες για το τι είναι καλό για το παιδί, αυξάνουν την 

ένταση. Είναι φυσικό, λοιπόν η µάνα να ανησυχεί, να εκνευρίζεται και να αντιδρά και 

εκείνη σπασµωδικά. Οπότε µπερδεύει και εκνευρίζει και το παιδί» (Κατάκη,1984: 

134). 

«Γενικά, η µάνα γοητεύεται να τη θεωρούν απαραίτητη. Μα η δυσκολία και το 

µεγαλείο της µητρικής αγάπης βρίσκεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει αµοιβαιότητα. 

Η γυναίκα δεν έχει µπροστά της έναν άντρα , έναν ήρωα, έναν ηµίθεο, αλλά µια 

µικρή συνείδηση που χάνεται πνιγµένη σε ένα αδύναµο και εξαρτηµένο κορµί. Το 

παιδί δεν κατέχει καµία αξία και δε µπορεί να προσφέρει τίποτα. Μπροστά του η 

γυναίκα αποµένει µόνη της. ∆εν καρτερεί ανταµοιβή για την προσφορά της, πρέπει 

να τη δικαιώσει µόνη της, µέσα στην ελεύθερη βούλησή της. Αυτή η γενναιοψυχία 

αξίζει βέβαια τα πλούσια εγκώµια που απευθύνουν οι άντρες. Μα η απάτη αρχίζει 

από τη στιγµή που η θρησκεία της µητρότητας απαιτεί να είναι κάθε µητέρα αγία. Η 

µητρότητα όµως αποτελεί ένα παράξενο συµβιβασµό από ναρκισσισµό, αλτρουϊσµό, 

όνειρο, φαντασία, ειλικρίνεια, κακή πίστη, αφοσίωση και κυνισµό» 

(Μπωβουαρ,1979:567).  

«Ο µεγάλος κίνδυνος που δηµιουργούν για το παιδί τα σηµερινά ήθη είναι ότι το 

εµπιστευόµαστε, δεµένο χειροπόδαρα, σχεδόν πάντοτε σε µια ανικανοποίητη 

γυναίκα. Σεξουαλικά είναι ψυχρή ή ακόρεστη. Κοινωνικά νιώθει πως είναι 

απαραίτητη από τον άντρα. ∆εν έχει καµία θέση ούτε στον κόσµο ούτε στο µέλλον. 

Έτσι θα προσπαθήσει να βρει διέξοδο στο παιδί για όλες τις απογοητεύσεις της. Όταν 

σκεφτεί κανείς πόσο δύσκολη είναι η άνθηση της γυναίκας κάτω από τις σηµερινές 

συνθήκες, πόσες επιθυµίες, ανταρσίες, προκαταλήψεις και διεκδικήσεις αναδεύονται 

µέσα της αγριεµένες αλλά σιωπηλές, θα τροµάξει βλέποντας να της παραδίνονται τα 

παιδιά ανυπεράσπιστα. Όταν ήταν κοριτσάκι, τη µία χαϊδολογούσε τις κούκλες και 

την άλλη τις βασάνιζε. Αυτή η συµπεριφορά είναι συµβολική. Μα κάτι τέτοια 

σύµβολα γίνονται για το παιδί σκληρή πραγµατικότητα. Μια µάνα που δέρνει το 

παιδί της, δε χτυπάει µονάχα το παιδί-από µια άποψη δεν το χτυπάει καθόλου, 

εκδικείται τον άντρα, τον κόσµο ή τον ίδιο τον εαυτό της. Μα τα χτυπήµατα τα 

δέχεται το παιδί» (Μπωβουάρ,1979:567-568).  

Άλλες πάλι µανάδες θέλουν να επιβάλλουν τη θέλησή τους, άλλες είναι ζηλότυπες 

και αποµονώνουν το παιδί από όλο τον κόσµο. Πολλές φορές η γυναίκα περιµένει 

πολλά σαν αµοιβή για τις µητρικές φροντίδες της. ∆ιαµορφώνει την ψυχή του παιδιού 
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και δηµιουργεί µια φανταστική ύπαρξη που θα την αναγνωρίσει κάποτε µε 

ευγνωµοσύνη σαν ασύγκριτη µητέρα. Επιβάλλει στο παιδί να µοιάσει µε το σύζυγο ή 

αντίθετα να µην του µοιάσει ή να ενσαρκώσει κάποιους άλλους τιµηµένους 

προγόνους. Μια τέτοια τυραννία είναι βλαβερή για το παιδί και πάντα καταλήγει να 

απογοητεύσει τη µητέρα. Αυτή η παιδευτική ισχυρογνωµοσύνη  και ο πεισµατάρικος 

σαδισµός, συνδυάζονται συχνά. Η µητέρα δικαιολογεί τις εκρήξεις θυµού της µε το 

πρόσχηµα ότι θέλει να ‘διδάξει’ το παιδί και η αποτυχία της σε αυτή την προσπάθεια 

αυξάνει την εχθρότητά της. (Μπωβουάρ,1979).  

Μια άλλη συµπεριφορά αρκετά συχνή και όχι λιγότερο θλιβερή για το παιδί είναι η 

µαζοχιστική αφοσίωση. Μερικές µητέρες, για να καλύψουν το κενό της καρδιάς τους 

και να αυτοτιµωρηθούν για µια εχθρότητα που δε θέλουν να οµολογήσουν, γίνονται 

σκλάβες του παιδιού τους. Ξεχνούν κάθε διασκέδαση, κάθε λογής προσωπική ζωή 

και παίρνουν τη µορφή του θύµατος. Αλλά από τις θυσίες αυτές αποκτούν το 

δικαίωµα να πνίξουν κάθε  ίχνος ανεξαρτησίας του παιδιού. Αυτή η τακτική 

συµβιβάζεται εύκολα µε την ανάπτυξη µιας επιθυµίας για τυραννικότατα και 

κυριαρχία. Η ‘θλιµµένη’ µάνα  δηµιουργεί µε τα βάσανά της ένα όπλο που το 

χρησιµοποιεί σαδιστικά. Η καρτερικότητα και οι θυσίες ξυπνούν στο παιδί αισθήµατα 

ενοχής που θα το παρακολουθούν σε όλη του τη ζωή (Μπωβουάρ,1979).  

Η µητρική, λοιπόν, αγάπη χάνεται πολλές φορές µέσα στις παρατηρήσεις και στους 

θυµούς που υπαγορεύουν οι φροντίδες του οργανωµένου νοικοκυριού. ∆εν είναι 

παράξενο που η γυναίκα, καθώς παλεύει ανάµεσα σε αυτές τις αντιθέσεις, περνά τις 

µέρες της σε αδιάκοπη έξαψη και νευρικότητα. Η γυναίκα που µένει αιχµάλωτη στο 

νοικοκυριό, δε µπορεί να θεµελιώσει µονάχη την ύπαρξή της. ∆εν έχει τα µέσα να 

επιβεβαιώσει τον εαυτό της. Στις αραβικές χώρες, στις Ινδίες και στους αγροτικούς 

πληθυσµούς η γυναίκα αποτελεί ένα οικόσιτο θηλυκό που η αξία του καθορίζεται από 

την εργασία που προσφέρει. Στα πλαίσια του σηµερινού πολιτισµού εξατοµικεύεται 

λίγο πολύ στα µάτια του συζύγου. Μα τις περισσότερες φορές την καταπίνει η 

παθιασµένη και τυραννική αφοσίωσή της στην οικογένεια (Μπωβουάρ,1979).  

Η γυναίκα, όµως έχει και έναν άλλο ρόλο να παίξει, αυτόν της συζύγου. Ο 

προορισµός της γυναίκας µέσα από το γάµο είναι διπλός : πρώτον να προσφέρει 

παιδιά στην κοινωνία και δεύτερον είναι να ικανοποιεί τις σεξουαλικές ανάγκες του 

αρσενικού και να φροντίζει για το νοικοκυριό του. Ο ρόλος που της επιβάλλει η 

κοινωνία θεωρείται σαν υπηρεσία που προσφέρεται στο σύζυγο. Μ ε το γάµο της η 

γυναίκα αποκτά ένα ψίχουλο από τον κόσµο. Νόµιµες εξασφαλίσεις την 
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προστατεύουν από τις αυθαιρεσίες του άντρα. Αυτός όµως είναι ο αφέντης της. 

Αυτός κυβερνάει οικονοµικά την κοινότητα . Η γυναίκα παίρνει το όνοµά του. 

Προσαρµόζεται στις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, µπαίνει στην τάξη του, 

αφοµοιώνεται µε το περιβάλλον του. Ανήκει πια στην οικογένειά του, γίνεται το 

‘έτερόν του ήµισυ’. Τον  ακολουθεί εκεί που τον καλεί η εργασία του. Η συζυγική 

κατοικία καθορίζεται ουσιαστικά από τον τόπο της δουλειάς του συζύγου. Με 

βαναυσότητα την ξεκόβουν από το παρελθόν και την προσαρτούν στον κόσµο του 

συζύγου. Σε αυτόν χρωστάει την προσωπικότητά της (Μπωβουάρ,1979).  

Στις αρχές του 19ου αιώνα ο Μπονάλ διακηρύσσει πως η γυναίκα αποτελεί για το 

σύζυγό ό, τι το παιδί για τη µάνα. Ο νόµος και η ηθική τάξη του αναγνωρίζουν 

εξουσιαστικά  δικαιώµατα. Είναι δεµένη στο µικρό συζυγικό κόσµο. Η γυναίκα 

περιορίζεται στη διατήρηση του είδους, στη συντήρηση του νοικοκυριού. Με το γάµο 

ο άντρας εξασφαλίζει µια ευτυχισµένη σύνθεση. Στη δουλειά του, στην πολιτική του 

ζωή ζει την αλλαγή, την πρόοδο, δοκιµάζει την πορεία του ανάµεσα στο χρόνο και 

την παγκοσµιότητα. Και όταν κουραστεί από αυτή την περιπλάνηση, ρίχνει άγκυρα , 

δηµιουργεί ένα νοικοκυριό. Το βράδυ µαζεύεται σπίτι του, όπου η γυναίκα αγρυπνεί 

πάνω στα έπιπλα και στα παιδιά, πάνω στο παρελθόν που την κρατά αιχµάλωτη. 

Μοναδικός σκοπός της είναι να διατηρήσει και να συντηρήσει τη ζωή στην απόλυτη 

γενικότητά της (Μπωβουάρ,1979).  

Σήµερα ο γάµος διατηρεί σε ένα πολύ µεγάλο ποσοστό αυτή την πατροπαράδοτη 

µορφή. Υπάρχουν ακόµη κοινωνικά στρώµατα όπου δεν υπάρχει άλλη προοπτική στη 

γυναίκα από το γάµο. Ακόµη και οι γάµοι µε συνοικέσιο δεν εξαφανιστήκαν. Από την 

άλλη πλευρά, βέβαια, δεν λείπουν και οι γάµοι που προέρχονται από έρωτα, καθώς 

και γυναίκες που εργάζονται έξω από το σπίτι και βρίσκουν στο επάγγελµά τους 

πραγµατική ανεξαρτησία. Πολυάριθµες όµως είναι και εκείνες που η εργασία έξω 

από τα πλαίσια του γάµου αποτελεί ένα πρόσθετο µόχθο. 

 

2.1.2. Σχέση ελεύθερου χρόνου και οικογενειακής συµβίωσης 

«Έχει περίπου υπολογιστεί η ‘ µέση ποσότητα’ χρόνου που ένας εργαζόµενος 

αφιερώνει στις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου του κάθε εβδοµάδα, αφού 

απελευθερωθεί από την κύρια ή τη συµπληρωµατική του εργασία, του µένουν ακόµα 

περίπου 20-21 ώρες διαθέσιµες για τις οικογενειακές και κοινωνικές δραστηριότητες 

του. Ο µέσος ελεύθερος χρόνος µιας γυναίκας, ανάλογα βέβαια, µε το αν εργάζεται, 

αν είναι παντρεµένη, αν έχει παιδιά και πόσο κ.τ.λ., ποικίλλει από 14-21 ώρες τη 
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βδοµάδα. Υπάρχουν και εδώ υποχρεωτικές οικιακές εργασίες, όπως είναι π.χ. το 

µαγείρεµα, το πλύσιµο ρούχων κ.τ.λ. και ηµιπροαιρετικές εργασίες, όπως το ράψιµο, 

το πλέξιµο, το µαστόρεµα, η κηπουρική κ.λπ.» (Μπαδογιαννάκης, 1994: 91) 

Αυτές µπορούν να τις καταταχθούν σε µιαν ενδιάµεση κατηγορία δραστηριοτήτων, 

ανάµεσα στον ελεύθερο και στο µη ελεύθερο χρόνο. Είναι πολύ δύσκολο να 

εκτιµηθεί ο ελεύθερος χρόνος που διαθέτει µια παντρεµένη γυναίκα, γιατί ο χρόνος 

των οικιακών εργασιών είναι ιδιαίτερα ελαστικός. Μπορεί να διαστέλλεται ή να 

συµπιέζεται, ανάλογα µε τη δεξιότητα, τη διάθεση ή το βαθµό "τελειοθηρίας" της 

ενδιαφερόµενης. Η διάρκεια αυτού του ελεύθερου χρόνου µπορεί να ποικίλλει πάρα 

πολύ, να περιορίζεται στο µισό ή αντίστροφα να διπλασιάζεται, ανάλογα µε την 

"αξία" που του προσδίνει η ίδια η οικοκυρά. Η γυναίκα που επιθυµεί να έχει 

περισσότερο "δικό της" χρόνο κανονίζει τα καθήκοντά της, έτσι ώστε να χάνει 

λιγότερο χρόνο. Στη συνέχεια, όσο το επίπεδο των προσωπικών της απαιτήσεων 

αυξάνει, ο ελεύθερος χρόνος µε τη σειρά του αυξάνει και αυτός. Μερικές οικιακές 

εργασίες εγκαταλείπονται, παραµερίζονται ή και ανατίθενται σε τρίτους, για να 

δώσουν τη θέση τους στις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου. Η χρησιµοποίηση 

του χρόνου καθορίζεται τώρα από µια επιλογή που την καθοδηγούν καινούριες αξίες, 

από µια άλλη αντίληψη των σχέσεων εργασίας-ελεύθερου χρόνου (Μπαδογιαννάκης, 

1994). 

Η τάση, σήµερα, είναι να δίνεται µεγαλύτερη φροντίδα στο να απελευθερωθεί όσο 

γίνεται η γυναίκα από οικιακά καθήκοντα, σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα (π.χ. µε τη 

µηχανοποίηση του οικιακού εξοπλισµού, µε τα κοινόχρηστα πλυντήρια, οργανωµένα 

συνεργεία καθαρισµού, φαγητό στα καταστήµατα πώλησης. Οι οικογενειακές 

υποχρεώσεις, όµως, δεν περιορίζονται µόνο στις οικιακές εργασίες. Η µητρότητα 

έρχεται να καλύψει ένα σύνολο καθηκόντων αρκετά επίπονων. Αλλά και αυτός 

ακόµη ο χρόνος, τον οποίο µια µητέρα αφιερώνει στα παιδιά της, τείνει να ελαττωθεί. 

Έτσι οι εξελίξεις  στην τεχνική, η συλλογικότητα των καθηκόντων και η πρόοδος 

στην οργάνωση της οικιακής εργασίας έχουν ως άµεση συνέπεια ο χρόνος που 

απαιτούν οι εργασίες του σπιτιού να ελαττώνεται ολοένα, ενώ οι δυνατότητες για 

ελεύθερο χρόνο να αυξάνονται αντίστοιχα (Μπαδογιαννάκης, 1994). 

Η σχετικά εύπορη µέση οικογένεια του δυτικού κόσµου αναζητεί τώρα ένα οικιστικό 

πλαίσιο τέτοιο που θα της επιτρέψει µια πιο ευχάριστη ζωή: τα ελεύθερα 

απογεύµατα, τα σαββατοκύριακά, τις όλο και πιο µακρές διακοπές. Το κύριο κριτήριο 

για τη γεωγραφική επιλογή της κατοικίας δεν είναι η γειτνίαση µε τον τόπο εργασίας, 
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αλλά , όλο και περισσότερο, η γειτνίαση µε χώρους αξιοποίησης του ελεύθερου 

χρόνου. Στο σχετικό δίληµµα που δηµιουργείται, αν δηλαδή είναι προτιµότερο η 

κατοικία να είναι κοντά στον τόπο εργασίας ή κοντά στον τόπο που θα συµβάλλει σε 

µια πιο ευχάριστη ζωή, οι δηµοσκοπήσεις κλίνουν σαφώς υπέρ της δεύτερης λύσης 

(Μπαδογιαννάκης, 1994). 

Ο ελεύθερος χρόνος έχει πολλαπλασιάσει για το ‘τυπικό’ ζευγάρι τις ευκαιρίες για 

κοινή ψυχαγωγία. Οι σχέσεις µεταξύ γονιών και παιδιών έχουν εξελιχθεί, οι κοινές 

διασκεδάσεις έχουν πολλαπλασιαστεί. Τα βράδια, τα σαββατοκύριακά, στις διακοπές, 

ο κοινός χρόνος διασκέδασης παιδιών και γονιών είναι πολύ πιο µακρύς παρά  τον 

περασµένο αιώνα. Η ενδοοικογενειακή εκπαιδευτική λειτουργία παίρνει  νέες 

µορφές, ο διάλογος µεταξύ γονιών και παιδιών γίνεται τώρα πιο εύκολος και πιο 

ουσιαστικός. Ο τόσο συχνά βλοσυρός και απόµακρος πατέρας των αρχών του αιώνα 

έρχεται τώρα πολύ πιο κοντά στα παιδιά. ∆ε χρειάζεται πια  την ψεύτικη αξιοπρέπεια, 

η οποία στηριζόταν στη ψυχική απόσταση. Η πατρική εξουσία µετασχηµατίζεται 

ταχύτατα και σε αυτό συµβάλλουν ιδιαίτερα οι κοινές δραστηριότητες των µελών της 

οικογένειας µέσα στον ελεύθερο χρόνο (Μπαδογιαννάκης, 1994). 

 

2.2. Η εικόνα της γυναίκας στην κοινωνία µας, όπως έχει διαµορφωθεί 

διαµέσου της παράδοσης, των θεσµών, των κοινωνικών φορέων και των 

επιστηµών µέχρι σήµερα 

Θα δώσουµε µερικά παραδείγµατα από εθνολογία, θεολογία, ψυχολογία, βιολογία και 

άλλες επιστήµες και κοινωνικούς θεσµούς, προκειµένου να παρουσιάσουµε την 

εικόνα της γυναίκας όπως τη θέλει η παράδοση. Οι θεσµοί αυτοί και οι αντιλήψεις 

των επιστηµών, οι οποίες καταλήγουν να γίνονται πεποιθήσεις για τα ίδια τα άτοµα, 

κυρίως διαµέσου της διαπαιδαγώγησης, εδραιώνονται µε τους καθιερωµένους ρόλους 

για τον άνδρα και τη γυναίκα.   

 

2.2.1. Εκκλησία (κοινωνικός φορέας) 

«Ο Έλληνας συγγραφέας Εµµ. Ροΐδης, ο οποίος είχε αγωνιστεί για το δικαίωµα της 

ψήφου στις γυναίκες στην Ελλάδα, αναφέρει ότι το 781 µ.Χ. συγκεντρώθηκαν πολλοί 

επίσκοποι για να αποφασίσουν  αν έχει η γυναίκα καρδιά και νου ή όχι. Τότε το 

αποτέλεσµα απέβη θετικό. Παρόλα αυτά, µόνο το έτος 1963 έκανε η καθολική 

εκκλησία επίσηµα µερικές διορθώσεις στην εικόνα της γυναίκας, που παρέµεινε η 

ίδια επί αιώνες Ο πάπας Ιωάννης ΧΧΧΙΙΙ εισήγαγε αυτή την αναθεώρηση στην 
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εγκύκλιο ειρήνης του 1963. Εκεί αναφέρονται µεταξύ των άλλων : ‘… ∆ιότι η 

γυναίκα, η οποία σήµερα όλο και πιο πολύ συνειδητοποιεί την αξία της σαν 

άνθρωπος, απέχει πολύ από το να θεωρείται άψυχο αντικείµενο ή απλό εργαλείο. 

Απαιτεί δε πολύ περισσότερο να έχει δικαιώµατα και καθήκοντα στην οικία της, 

όπως και στο κράτος, τα οποία να ανταποκρίνονται στην αξιοπρέπεια του 

ανθρώπου’» (Λογοθέτη,1998:24).  

Κοινωνικές θεωρίες και θρησκείες και ψυχολογικές θεωρίες εξηγούν ακριβέστερα 

την καταπίεση της γυναίκας από την εκκλησία. Σήµερα έχει αλλάξει κατά πολύ η 

εικόνα της γυναίκας στην εκκλησία και οι γυναίκες έχουν τη δυνατότητα να γίνουν 

ακόµη και παπαδιές και να ανέβουν στην ιεραρχία (τουλάχιστον στους 

προτεστάντες). Ωστόσο διανύθηκε µεγάλο χρονικό διάστηµα για να κάνει η εκκλησία 

αυτό το άνοιγµα (Λογοθέτη,1998). 

 

2.2.2. Εθνολογία (Επιστήµη - παράδοση) 

Σύµφωνα µε την ινδική διδασκαλία (Castra) η γέννηση ενός κοριτσιού θεωρείται 

αποτέλεσµα αµαρτηµάτων που έχει κάνει κάποιο πνεύµα, το οποίο για να τιµωρηθεί 

ξαναγεννήθηκε µε τη µορφή κοριτσιού. Ο Ινδός ιερέας  ευχόταν στη γυναίκα την 

ηµέρα του γάµου της : ‘ να γίνει µητέρα γερών γιων’. Η γέννηση ενός κοριτσιού 

εθεωρείτο λοιπόν δυστύχηµα για την οικογένεια. Απογοητεύονταν, ακόµη 

αντιπαθούσαν το παιδί τους (Λογοθέτη,1998).  

Η θέση της γυναίκας σε ορισµένες φυλές ήταν τόσο χαµηλή, που κυριολεκτικά δεν 

µετρούσε καθόλου. Στην Ελλάδα ακόµη και σήµερα στα χωριά, ‘παιδί’ θεωρείται 

µόνο το αγόρι. 

Αυτή είναι λοιπόν η παραδοσιακή εικόνα της γυναίκας . Στην Ευρώπη άλλαξαν 

πολλοί νόµοι και πολλά δόγµατα , µε αποτέλεσµα η γυναίκα να έχει την τάση να γίνει 

το ‘ισχυρό φύλο’ (Λογοθέτη,1998). 

 

     2.2.3. Ψυχολογία (επιστήµη) 

«Οι παλαιότεροι ψυχολόγοι έδωσαν τις παρακάτω εξηγήσεις για την ψυχολογική 

διαφορά των δύο φίλων. Ο Βάινενγκερ (1922) αναφέρει στο βιβλίο του Φύλο και 

χαρακτήρας µια αναλήθεια σχετικά µε τις γυναίκες: «Η γυναίκα δε σκέφτεται σε 

βάθος ούτε έχει ευφυΐα, δεν έχει οξύτητα πνεύµατος, ούτε ευθύτητα. Είναι µάλλον 

εντελώς το αντίθετο από όλα αυτά. Απ’ ότι βλέπουµε, δεν έχει καν νου. Είναι εκ 

γενετής ανόητη.» Και αλλού: «Οι γυναίκες δεν έχουν ουσία, δεν είναι τίποτα. 

   31 



Καθένας είναι άνδρας ή γυναίκα , όπως αν είναι άνθρωπος ή όχι.» Ο Κρόνερ(1924) 

υποστηρίζει ότι η γυναίκα είναι παθητική. Εξαιτίας αυτής της παθητικότητας είναι 

κατ’ αυτόν , η γυναίκα περισσότερο κοινότυπος άνθρωπος από τον άνδρα. ‘ Η 

γυναίκα δεν ξεχωρίζει από τη µάζα, δε µπορεί να είναι µεγαλοφυΐα όπως αυτός, διότι 

δεν δηµιουργεί τίποτε ανεξάρτητα, δηλαδή µόνη της, ούτε καν το παιδί που γεννάει» 

(Λογοθέτη,1998:27-28).  

«Όλα αυτά τα αποφθέγµατα παρουσιάζουν µια ανώµαλη διαστρέβλωση, εξύβριση 

και κακοποίησης της υπόστασης της γυναίκας και υποστηρίζεται η κατωτερότητα του 

γυναικείου φύλου και η γενικότερη παραδοσιακή αντίληψη για τη γυναίκα. Με τις 

δήθεν αυτές ‘επιστηµονικές’ αποδείξεις γίνεται τελικά προσπάθεια να νοµιµοποιηθεί 

ο µύθος της κατωτερότητας της γυναικείας υπόστασης. Άλλοι ψυχολόγοι όπως ο Α. 

Άντλερ , ο Τζων Στούαρτ Μιλλ κ.α. ‘θεωρούν την κυριαρχία του ανδρικού φύλου σαν 

καρκίνωµα της κουλτούρας µας και την αναγνώριση της ισότητας των δύο φύλων 

σαν τη σπουδαιότερη παιδαγωγικά αρχή της εποχής µας» (Λογοθέτη,1998:28)  

«Οι αντιλήψεις των Βάινενγκερ και Κρόνερ αντιπροσωπεύουν τον ‘κοινό νου’ και τη 

‘φιλοσοφία του λαού’ και για αυτό βρίσκουν πάντα καλό υπέδαφος  και ίσως για 

πολύ καιρό ακόµη να βρίσκουν. Αγκιστρωµένες στη σκοταδιστική παράδοση και 

βασικά στο µεσαίωνα, οι αντιλήψεις αυτές και µάλλον οι σχετικές προκαταλήψεις 

είναι για πολλούς άνδρες και πολλές γυναίκες ένα ‘παλτό προστασίας’ , ώστε να µην 

γκρεµιστεί ο ‘ιερός τους κόσµος’ και η ‘τάξη και ασφάλεια’ στις οποίες έχουν 

συνηθίσει» (Λογοθέτη,1998:28-29).  

 

2.2.4. Η λατρεία της µητέρας (θεσµός) 

∆ιαµέσου της λατρείας της µητέρας υποβιβάζεται η γυναίκα στο ρόλο της σα µητέρα, 

δηλαδή υποβιβάζεται στον απλό βιολογικό της ρόλο. Έτσι καταπιέζεται κατά έναν 

ιδιάζοντα τρόπο. Φυσικά ο ρόλος της γυναίκας µητέρας στην κοινωνία µας είναι πολύ 

σηµαντικός. Όταν περιορίζεται όµως η γυναίκα σ’ αυτή τη βιολογική λειτουργία της 

µητρότητας, τότε δεν έχει πολλές δυνατότητες να εξελιχθεί ισότιµα µε τον άνδρα, σαν 

ανεξάρτητη και συνειδητοποιηµένη προσωπικότητα. Τα κορίτσια και τις γυναίκες τις 

περιορίζει λοιπόν η κοινωνία µας σε αυτό το ρόλο της µητέρας. Σ’ αυτόν πρέπει να 

βρουν την ευτυχία και ολοκλήρωση της προσωπικότητας τους (Λογοθέτη,1998). 

Τέτοιες και παρόµοιες ιδέες και αντιλήψεις είναι ακόµη και σήµερα σε µεγάλο βαθµό 

διαδεδοµένες, παρόλο που έχουν γίνει αρκετές αλλαγές.   
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2.2.5. Η µανία της θηλυκότητας (θεσµός) 

Σε πολλές πολιτισµένες χώρες είναι διαδεδοµένο αυτό το φαινόµενο και οδηγεί τις 

γυναίκες όλο και περισσότερο στο ρόλο ενός σεξουαλικού αντικειµένου. Αυτή η 

µανία της θηλυκότητας έχει τέτοια δύναµη, ώστε τα νέα κορίτσια να µην 

αντιλαµβάνονται καν τις ικανότητες που κρύβουν µέσα τους. Μόνο µία στις τρεις 

τελειώνει τις σπουδές της. Είναι παράδοξο, που ενώ σήµερα είναι όλα τα ανδρικά 

επαγγέλµατα ανοιχτά για τις γυναίκες, η εργαζόµενη γυναίκα να αναφέρεται ακόµη 

σα βρισιά (π.χ ανδρογυναίκα). Πολλές γυναίκες υποφέρουν σήµερα από τη µανία να 

είναι πάνω απ’ όλα καλές στο κρεβάτι. Όταν όµως το νεαρό κορίτσι ακολουθήσει τη 

συµβουλή που συνεχώς διαφηµίζουν διάφορα περιοδικά µόδας, δηλαδή να 

παντρευτεί και να γίνει σέξι σύζυγος και ελκυστική σαν µητέρα, τότε συχνά δεν είναι 

ευχαριστηµένη, ιδιαίτερα όταν περιοριστεί στο επάγγελµα της νοικοκυράς. Έτσι η 

γυναίκα  παραιτείται από την προσωπική της φιλοδοξία, να ολοκληρωθεί σαν 

άνθρωπος, να αναπτύξει δική της προσωπικότητα και όλα αυτά για να ακολουθήσει 

το πρότυπο της κοινωνίας µας, για να προσαρµοστεί στο µαζικό τύπο γυναίκας, 

εκείνον δηλαδή που προπαγανδίζεται µε διαφηµίσεις. Υπάρχουν µερικά επαγγέλµατα, 

όπως το επάγγελµα του φωτοµοντέλου που τραβούν πολλές νέες  κοπέλες, διότι 

θεωρούνται ότι ανήκουν σ’ ένα υψηλό κοινωνικό επίπεδο και ανταποκρίνονται στη 

νόρµα της κοινωνίας µας, ότι δηλαδή το κορίτσι πρέπει να έχει µια ‘καλή τύχη’. Έτσι 

ο θεσµός του γάµου και η µεθόδευση για να οδηγηθούν τα κορίτσια προς τα εκεί, για 

να ‘τυλίξουν δηλαδή κάποιον πλούσιο γαµπρό’, γίνεται µια κερδοσκοπική 

επιχείρηση. Τα κορίτσια που δουλεύουν σ’ αυτό το κλάδο γίνονται οι ίδιες 

εµπορεύµατα. Αυτή η µανία υπάρχει έντονη παντού. Ευτυχώς όµως υπάρχουν ακόµη 

γυναίκες που προτιµούν να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους (Λογοθέτη, 1998).  

 

2.2.6. Παιδεία - Εκπαίδευση (κοινωνικός φορέας) 

«Ο Ρουσσώ ήταν ένα από τα πιο προοδευτικά πνεύµατα της εποχής του. Στο 

παιδαγωγικό του έργο Ο Αιµίλιος(1762) περιγράφει και εξηγεί πώς πρέπει να 

διαπαιδαγωγούνται τα παιδιά για να γίνουν ιδανικοί άνθρωποι, όµως µόνο του 

ανδρικού φύλου. ‘Ο Αιµίλιος πρέπει να µάθει να σκέφτεται µόνος του’. Αυτός ο 

σκοπός όµως της διαπαιδαγώγησης για τα αγόρια είναι διαµετρικά αντίθετος όσον 

αφορά τα κορίτσια. Το ανδρικό φύλο πρέπει να διαπαιδαγωγείται έτσι, ώστε να είναι 

ανεξάρτητο και ελεύθερο, το γυναικείο φύλο, για να είναι υπάκουο και εξαρτηµένο» 

(Λογοθέτη,1998:31-32) 
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Η εξάρτηση είναι για τις γυναίκες µια φυσική κατάσταση και τα µικρά κορίτσια 

ακόµη νιώθουν ότι γεννήθηκαν για να υπακούν. Οι γυναίκες, λοιπόν, είναι ή θα 

έπρεπε να είναι σε µικρό βαθµό ανεξάρτητες. ∆ιαρκώς υποτάσσονται σε ένα άνδρα ή 

στις κρίσεις των ανδρών και δεν είναι δυνατόν η δικιά τους κρίση ή άποψη να είναι 

καλύτερη εκείνων. Το πιο ευγενικό και σπουδαίο χαρακτηριστικό της γυναίκας είναι 

η πραότης. Επειδή γεννήθηκε για να υπακούει κάποιον, που είναι ατελής και γεµάτος 

λάθη, πρέπει η γυναίκα από νωρίς να µάθει να υποµένει την αδικία και τη 

σκληρότητα του συζύγου της. Όσον αφορά τη διαπαιδαγώγηση των κοριτσιών και 

γυναικών, στις οποίες προσδίδει ένα ρόλο ιδιαίτερα υποταγµένο και εξαρτηµένο, 

ήταν η επίδρασή του πολύ αρνητική και οπισθοδροµική. Μέχρι και σήµερα υπάρχει 

αυτή η επίδραση. Αλλού ο Ρουσσώ αναφέρει για τη µόρφωση των γυναικών: ‘Η 

εκπαίδευση των γυναικών πρέπει να εξυπηρετεί τους άνδρες. Για να τους 

περιποιούνται, να τους αγαπούν και να τους σέβονται, για να διαπαιδαγωγούν τελικά 

τα αγόρια σωστά, για να τα φροντίζουν όταν µεγαλώσουν, για να τα συµβουλεύουν, 

για να κάνουν τελικά τη ζωή των ανδρών γλυκιά και ευχάριστη. Αυτά είναι τα 

καθήκοντα της γυναίκας όλων των εποχών και αυτά τα οποία θα έπρεπε να τους 

µαθαίνουν στην παιδική ηλικία τους’ (Λογοθέτη,1998).  

Η εκπαίδευση των γυναικών του 19ου αιώνα ακολούθησε τη συνταγή και σε µεγάλο 

βαθµό την ακολουθεί ακόµη και σήµερα. Οι σπουδές για τη γυναίκα έχουν και 

σήµερα τελικό σκοπό να κατασκευάσουν καλές συζύγους και µητέρες 

(Λογοθέτη,1998).  

«Ο Πλάτων στην Πολιτεία πρώτος καθιέρωσε ιδεολογικά την ισότιµη παιδεία για 

αγόρια και κορίτσια. Το πρώτο δηµοτικό σχολείο για γυναίκες λειτούργησε στην 

Ευρώπη το 1831. Στο γυµνάσιο επιτράπηκε σε γυναίκες να φοιτούν µόνο κατά τα 

τέλη του 19ου αιώνα. Στην Ελλάδα έγιναν τα κορίτσια δεκτά στο σχολείο µεταξύ του 

1830-1890, δηλαδή αµέσως µετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους» 

(Λογοθέτη,1998:33).  

Σήµερα σπουδάζουν οι γυναίκες σε κλάδους που θεωρούνται περισσότερο γυναικείοι, 

µε χαρακτηριστικό τους την πραότητα, τη φροντίδα κ.λπ., ή έχουν σχέση µε το ρόλο 

τους σα µητέρες, δηλαδή τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο 

αριθµός των γυναικών που φοιτούν σε πανεπιστήµια και ανώτερες σχολές συνεχώς 

αυξάνονται. 
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2.2.7. Βιολογία (επιστήµη) 

«Μέχρι τώρα προσπαθούσαν στην κοινωνία του Ευρωπολιτισµού να δικαιολογήσουν 

την καταπίεση της γυναίκας, βασιζόµενοι σε βιολογικούς παράγοντες. Οι παρακάτω 

απόψεις ήταν πολύ διαδεδοµένες στο παρελθόν, αλλά σε σηµαντικό βαθµό είναι και 

στο παρόν. Επειδή τα δύο φύλα διαφέρουν βιολογικά και ψυχικά, είναι επόµενο, λένε, 

να γίνεται ένας συσχετισµός µεταξύ αυτών των τοµέων και ο ένας να εξαρτάται από 

τον άλλον. Ο Eckstein φθάνει µάλιστα στο σηµείο να θεωρεί τη στάση του ωαρίου 

και του σπερµατοζωαρίου κατά τη γονιµοποίηση σαν πρότυπο της συµπεριφοράς και 

της ψυχολογίας του άνδρα και της γυναίκας. ‘Το ωάριο και το σπερµατοζωάριο 

ενσωµατώνουν τις προαιώνιες και θεµελιώδεις αρχές του αρσενικού και θηλυκού 

χαρακτήρα. Ησυχία, παθητικότητα και αναµονή της γονιµοποίησης, εξασφάλιση 

στοιχειώδους περιβάλλοντος για να επιβιώσει, είναι προαιώνια γυναικεία 

χαρακτηριστικά. Κίνηση, σπατάλη των δυνάµεων, αγωνιστικότητα, µε την 

πιθανότητα να νικήσει ή να χάσει, αντίθετα, εµφανίζονται σαν ανδρικά 

χαρακτηριστικά’» (Λογοθέτη,1998:36-37).  

Σύγχρονες έρευνες, .όµως είναι αντίθετες ακόµη και στα βιολογικά δεδοµένα. Η 

ανθρώπινη ωοθήκη δεν είναι καν τόσο παθητική, δηλαδή δεν συµπεριφέρεται 

παθητικά, όπως πίστευαν µέχρι σήµερα. Έτσι δεν ευσταθεί η θέση ότι στον κοινωνικό 

πολιτισµό µας γενικά, η στάση αναµονής του γυναικείου φύλου από σεξουαλικής 

πλευράς οφείλεται κυρίως σε βιολογικούς λόγους. Η Mead, για παράδειγµα, αναφέρει 

λαούς, όπου οι γυναίκες αναλαµβάνουν τον ενεργό σεξουαλικό ρόλο ή τουλάχιστον 

δηµιουργούν σεξουαλικές σχέσεις µε την ίδια ελευθερία όπως οι άνδρες. Επίσης ο 

Grassel  αποδεικνύει  λεπτοµερώς και πειστικότατα ότι η ιδιαίτερη συµπεριφορά του 

ανθρώπου, µέχρι και την ιδιωτική του σφαίρα, εξαρτάται από το κοινωνικό 

περιβάλλον. Συγκεκριµένα αναφέρει ότι‘ ο βαθµός της σεξουαλικής δραστηριότητας 

της γυναίκας εξαρτάται από τους εκάστοτε κοινωνικούς κανόνες για το 

σεξ’.(Λογοθέτη,1998) .  

 

2.3. Κοινωνικές σχέσεις και ελεύθερος χρόνος 

Ο άνθρωπος, αναπτύσσοντας κοινωνικές σχέσεις µε ανθρώπους του περιβάλλοντός 

του, καλλιεργεί την κοινωνικότητά του, γίνεται ‘ον κοινωνικό’, διατρέχοντας 

λιγότερο το κίνδυνο να αλλοτριωθεί και να αποξενωθεί από το περιβάλλον του. Ο 

άνθρωπος είναι από τη φύση του πλασµένος να ζει ανάµεσα σε κόσµο, να 

συναναστρέφεται µε το περιβάλλον του και να κοινωνικοποιείται (Καζάζη,1995). 
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Έτσι και η γυναίκα έχει ανάγκη από φιλίες και παρόλα αυτά, όπως λέει και ο Μισελέ 

η γυναίκα είναι πιο πολλές φορές από τον άνδρα βυθισµένη στη µοναξιά. Εκείνος 

βρίσκει παντού την κοινωνία, δηµιουργεί καινούριες σχέσεις. Εκείνη δεν είναι τίποτα 

χωρίς την οικογένεια. Όλα τα βάρη έχουν πέσει πάνω της. Και πραγµατικά η γυναίκα, 

όπως είναι αποξενωµένη, φυλακισµένη, δε δοκιµάζει τις χαρές της φιλίας που 

επιβάλλει την επιδίωξη κοινών σκοπών. Ο γάµος από την  άλλη πλευρά µπορεί να 

την αποµακρύνει από την οικογένειά της και από τις παιδικές της φίλες. Αλλά ακόµη 

και αν ζει κοντά µε την οικογένειά της, ούτε η µητέρα της ούτε οι αδελφές της είναι 

πραγµατικές φίλες (Μπωβουάρ,1979). 

«Οι γυναικείες φιλίες, λοιπόν, που δηµιουργεί της είναι πολύτιµες .Έχουν ολότελα 

διαφορετικό χαρακτήρα από τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα στους άνδρες. 

Η επικοινωνία των αρσενικών είναι ατοµική, γίνεται ανάµεσα από τις προσωπικές 

ιδέες και τα προσωπικά σχέδια. Οι γυναίκες, αντίθετα, αιχµαλωτισµένες στη 

γενικότητα της µοίρας τους, αναζητούν στην επικοινωνία τους την επιβεβαίωση του 

κοινού κόσµου τους. ∆εν κονταροµαχούν για γνώµες και ιδέες. ∆ίνουν και παίρνουν 

συνταγές και εκµυστηρεύσεις. Ενώνονται για να δηµιουργήσουν ένα είδος 

‘αντικόσµου’, ικανού να κατανικήσει τις αρσενικές αξίες. Ενωµένες βρίσκουν τη 

δύναµη να αποτινάξουν τις αλυσίδες. ∆εν ανέχονται τη σεξουαλική κυριαρχία του 

αρσενικού και εµπιστεύονται την ψυχρότητά τους η µία στην άλλη, χλευάζοντας 

κυνικά τις επιθυµίες ή την αδεξιότητα του συζύγου. Αµφισβητούν ακόµα µε ειρωνεία 

την ηθική και διανοητική υπεροχή του συζύγου και γενικά των ανδρών» 

(Μπωβουάρ,1979:596-597).  

Συγκρίνουν τις εµπειρίες τους, όπως εγκυµοσύνες, τοκετοί, παιδικές αρρώστιες, 

φροντίδες του νοικοκυριού µεταβάλλονται σε ουσιώδη γεγονότα της ανθρώπινης 

ιστορίας. Μέσα από τη διάθεση για κουβεντολόι, κουτσοµπολιό και επίδειξη, 

προβάλλουν πολλές φορές πραγµατικές αγωνίες. Ζητάει από τις άλλες γυναίκες  

βοήθεια να δηµιουργήσουν µια σειρά από ‘ειδικούς κανόνες’ , έναν ηθικό κώδικα, θα 

λέγαµε, ειδικά για το γυναικείο φύλο (Μπωβαυάρ,1979). 

«Αυτό που έχει αξία σε τέτοιες σχέσεις ανάµεσα στις γυναίκες είναι η φιλαλήθεια 

που συνεπάγεται. Όταν αντιµετωπίζει τον άντρα, η γυναίκα παίζει πάντα θέατρο. Λέει 

ψέµατα όταν προσποιείται ότι αποδέχεται τη θέση της σαν κάτι το µη απαραίτητο, 

λέει ψέµατα όταν παρουσιάζει σε εκείνον µια φανταστική προσωπικότητα µέσω της 

µίµησης, του ντυσίµατος και των µελετηµένων φράσεων. Αυτοί οι θεατρινισµοί 

απαιτούν µια συνεχή ένταση. Όταν είναι µε τον άντρα της ή µε τον εραστή της η κάθε 
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γυναίκα λίγο πολύ σκέφτεται: δεν είµαι ο εαυτό µου, ο αντρικός κόσµος είναι 

σκληρός, οι φωνές του πολύ ηχηρές, τα φώτα του πολύ έντονα, η συµπεριφορά του 

τραχιά. Με άλλες γυναίκες η γυναίκα είναι πίσω από τη σκηνή» 

(Μπωβουάρ,1979:597).  

Ωστόσο είναι σπάνιο να υψωθούν ως την αληθινή φιλία οι γυναικείες σχέσεις. Οι 

γυναίκες νιώθουν πιο αυθόρµητα αλληλέγγυες από τους άνδρες µα στο βάθος αυτής 

της αλληλεγγύης δεν υπάρχει η υπέρβαση της µίας προς την άλλη : και οι δύο 

στέφονται προς τον αντρικό κόσµο και προσπαθούν να εξασφαλίσουν τις αξίες του 

καθεµιά για τον εαυτό της. Έτσι υπάρχει ένα στοιχείο µυστικής αντιπάθειας στις 

σχέσεις τους. Πασχίζει να ανακαλύψει στις άλλες, ελλείψεις και σφάλµατα. Νιώθει 

φρίκη και απελπισία βλέποντας µια µικρή λάµψη στο µέτωπο κάποιας άλλης. Εκείνο 

που την ενοχλεί είναι ότι µπορούν και άλλοι να κάνουν τη δουλεία της ακριβώς όπως 

την κάνει και η ίδια. Αυτό είναι µια από τις κυριότερες πηγές γκρίνιας που 

δηλητηριάζουν την οικογενειακή ζωή. Όλες οι γυναίκες επιζητούν να ηγεµονεύονται, 

γιατί τους λείπουν τα µέσα να κάνουν γνωστές τις ιδιαίτερες ικανότητές τους 

(Μπωβουάρ,1979). 

 

2.4. Η θέση της γυναίκας στην εργασία 

«Σύµφωνα µε τη στατιστική απασχόλησης του τελευταίου τριµήνου 1976, υπάρχουν 

482.799 επαγγελµατικά απασχολούµενες γυναίκες, σε σύνολο 1.907.203 ατόµων. 

Ανέρχονται δηλαδή οι γυναίκες περίπου στο ¼ του εργαζοµένου πληθυσµού, ενώ 

αποτελούν το µισό σχεδόν του πληθυσµού. Αυτό και µόνο φανερώνει τις δυσκολίες 

που συναντάει η εργαζόµενη γυναίκα η οποία, µολονότι έχει πάψει να θεωρείται 

εξαίρεση, δεν έχει φτάσει ακόµα να γίνει κανόνας. Το γυναικείο µοντέλο: νοικοκυρά, 

σύζυγος, µητέρα, διατηρείται πάντα στη συνείδηση της πλειοψηφίας, τόσο για τη 

γυναίκα που δεν έχει επαγγελµατική απασχόληση, όσο και για την εργαζόµενη. Έτσι, 

η γυναικεία εργασία αντιµετωπίζεται ως δευτερεύων και συµπληρωµατικός ρόλος µε 

τις εντυπωσιακές και µη εξαιρέσεις του. Από εδώ ξεκινάνε τα πιο πολλά από τα 

προβλήµατα. Η γυναίκα µπαίνει στην παραγωγή, αλλά δε βγαίνει από το σπίτι. 

Μοιράζεται µε τον άντρα της τις ευθύνες για τα κοινά και τον αγώνα του 

βιοπορισµού, αλλά δε µοιράζεται ο άντρας µαζί της τις ευθύνες του σπιτιού. Κι όταν 

ακόµα τη βοηθάει και την ανακουφίζει  ο άντρας, δεν αναλαµβάνει καµιά ευθύνη, 

απλώς ασχολείται πάρεργα» (Κακλαµανάκη, 1984:93).  

Μέσα σ' αυτό το κλίµα και κάτω από αυτούς τους όρους, οι δυσκολίες που συναντάει 
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η εργαζόµενη είναι τεράστιες. Για αυτό και τα προβλήµατα της οικογένειας και των 

παιδιών, καθιερώθηκε να είναι δικά της προβλήµατα. Αυτό είναι θεσµoθετηµένo, 

άλλωστε, σε συνδυασµό µε τις αρχηγικές αρµοδιότητες του άντρα, από τον Αστικό 

Κώδικα. Αλλά δεν είναι µόνο οι συγκεκριµένες δυσκολίες που αντιµετωπίζει η ίδια, 

προκειµένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εργασίας και να πετύχει την 

προώθηση της στη διαδικασία της παραγωγής. Το θεσµικό υπόβαθρο µαζί µε την 

ιστορική παράδοση έχουν τοποθετήσει τη γυναίκα στη θέση του αγωνιζόµενου για 

την κατάκτηση ενός ρόλου στη διαχείριση. των κοινών. Πρώτα για να γίνει δεκτή 

τυπικά. Ύστερα για να επιβληθεί ουσιαστικά (Κακλαµανάκη, 1984).  

Τα προβλήµατα της εργαζόµενης Ελληνίδας δηµιουργούνται µε το διαχωρισµό των 

αρµοδιοτήτων σε αντρικούς και γυναικείους ρόλους. Αυτός ο διαχωρισµός 

εφαρµόζεται για να αποκλείσει τις γυναίκες από τα ανώτερα και όχι από τα πιο βαριά 

επαγγέλµατα. Αν η γυναίκα δεν ευδοκίµησε στο επάγγελµα του οικοδόµου, του 

ναυτικού, του αχθoφόρoυ, που είναι από τα βαριά, τίµησε µε την παρουσία της το 

επάγγελµα της πλύστρας, της καθαρίστριας, της λαντζέρισσας, που είναι τα πιο 

κοπιαστικά, τα πιο άχαρα και τα πιο κακοπληρωµένα επαγγέλµατα. Ενώ η αγρότισσα 

που γεννούσε πάντα και τα περισσότερα παιδιά,  δούλευε το ίδιο σκληρά µε  τον 

άντρα της στα χωράφια και είχε την αποκλειστική φροντίδα του σπιτιού, που στις 

αιχµές της παραγωγικής δουλειάς, την έκανε από νύχτα σε νύχτα µέσα στην 

αβάσταχτη ταλαιπωρία των πρωτόγονων συνθηκών που µάστιζαν την ελληνική 

επαρχία (Κακλαµανάκη, 1984). 

«Αλλά κυρίως η γυναίκα θεωρήθηκε κατάλληλη για βοηθός παντού και πάντα. Η 

µεταχείριση που της γίνεται στον επαγγελµατικό στίβο, είναι αντιφατική. Από τη µια, 

κάτω από την πίεση των αγώνων, αλλά και από την ανάγκη του συστήµατος να 

χρησιµoπoιηθεί η γυναίκα «επικουρικά» στην παραγωγή, της δίνονται ορισµένες 

διευκολύνσεις (άδεια τοκετού, µειωµένο ωράριο µητέρων, δυνατότητα αποχώρησης 

νωρίτερα από τη δουλειά µε µειωµένη σύνταξη κλπ.). Τα εµπόδια και οι δυσκολίες 

είναι πολύ µεγαλύτερα από τις διευκολύνσεις, ενώ και οι διευκολύνσεις περιέχουν τα 

αρνητικά τους στοιχεία» (Κακλαµανάκη, 1984:94).  

Η τυπική ισότητα στην αµοιβή εφαρµόστηκε µόλις τελευταία, αλλά στην ουσία θα 

αργήσει πολύ, γιατί υπάρχουν πολλές µεθοδεύσεις για την ανισότητα, ιδιαίτερα µέσα 

από την πολύπλοκη κατασκευή των ειδικοτήτων. Αλλά και µέσα από άλλες 

παραβάσεις από καταφανείς µέχρι απόλυτα καλυµµένες, πράγµα που δυσκολεύει και 

την εκτίµηση και την  αντιµετώπιση. Οι µέχρι τώρα στατιστικοί πίνακες δείχνουν την 
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τροµερή ανισότητα. Αλλά, επειδή η τυπική καθιέρωση είναι πρόσφατη (1978), 

πρέπει να γίνουν άλλες ειδικές έρευνες για τις παραβιάσεις. Το πρόβληµα συνδέεται 

πολύ µε τον κατακερµατισµό και την πολυπλοκότητα των εργατικών νόµων, που 

υποθάλπουν και διευκολύνουν κάθε είδους παραβίασή τους. Αυτό κυρίως ισχύει για 

τα διάφορα επιδόµατα και τις ειδικότητες (Κακλαµανάκη, 1984).  

«Παντού και πάντα όµως η γυναίκα συναντάει το µεγαλύτερο εχθρό µέσα στον ίδιο 

τον εαυτό της. Ο φόβος µήπως δεν είναι αρεστή, µήπως δεν είναι «γυναίκα», όπως 

την έχουν πείσει χρόνια τώρα, διευκολύνει τον παραγκωνισµό της µέσα στη δουλειά 

και συντηρεί το φαύλο κύκλο των ανθρώπινων σχέσεων, που είναι σε βάρος της, σε 

βάρος του φύλου της. Οι ταξικές διαφορές χωρίζουν αναγκαστικά τις γυναίκες, γιατί 

άλλα είναι τα προνόµια της µεγαλοαστής κι άλλα τα βάρη της προλετάριας, ενώ η 

άγνοια που µαστίζει τις κατώτερες τάξεις υπονοµεύει τη συνειδητοποίηση του 

κοινωνικού προορισµού της γυναίκας» (Κακλαµανάκη, 1984: 95).  

«Πολλοί θεωρητικοί έχουν υποστηρίξει ότι η συµµετοχή  των γυναικών στη επίσηµη 

αγορά εργασίας  συµβολίζει  µια αλλαγή στο ρόλο των γυναικών στη κοινωνία. Από 

την άλλη µεριά, βέβαια, η συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας µπορεί να 

θεωρηθεί και ως ένας επιπρόσθετος ρόλος των γυναικών. Τόσο οι προσωπικές, όσο 

και οι οικονοµικές ανάγκες των οικογενειών τους έχουν οδηγήσει στην αύξηση της 

συµµετοχής τους σε όλους τους χώρους εργασίας. Οι πιο σηµαντικοί λόγοι που 

επιβάλλουν τη συµµετοχή των γυναικών στους χώρους εργασίας είναι συνήθως οι 

παρακάτω:  

 η οικονοµική ανάγκη που έχει δηµιουργηθεί από τη σχετικά ανεπαρκή αµοιβή 

των συζύγων ή και άλλων µελών της οικογένειας που προσφέρουν οικονοµική 

βοήθεια. 

 η αύξηση του αριθµού ‘ελεύθερων’ ή ανύπανδρων’  γυναικών 

  η επιθυµία της γυναίκας για αυτό-ολοκλήρωση, κατάσταση που έχει 

υποστηριχθεί από το γυναικείο κίνηµα.  

Η µεγαλύτερη αύξηση σε αριθµό των γυναικών που έχουν εισέλθει στους 

χώρους εργασίας προέρχεται  στην πλειοψηφία του από γυναίκες οι οποίες είναι 

παντρεµένες. Πολλές γυναίκες εργάζονται στην επίσηµη αγορά εργασίας, επειδή και 

τα δύο εισοδήµατα (των 2 συζύγων) είναι πλέον απαραίτητα για τη διαβίωση της 

οικογένειας» (Σκόδρα,1993: 61).  

Παρά την ανάγκη που υπάρχει για συµµετοχή  των γυναικών στην επίσηµη αγορά 

εργασίας, αυτές παραµένουν ‘δανεισµένες’ στο χώρο. Αυτό συµβαίνει επειδή , µόλις 
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παρουσιαστεί στη οικογένεια ένα σοβαρό πρόβληµα, που συνεπάγεται εξάρτηση 

κάποιου µέλους της οικογένειας από άλλους, οι γυναίκες επιστρατεύονται και 

επιστρέφουν εξολοκλήρου στους ρόλους φροντίδας (Σκόδρα,1993).  

 

2.4.1. Η γυναικεία απασχόληση και η εξέλιξή της 

Η γυναίκα τα τελευταία χρόνια έχει µπει σταδιακά, αλλά δυναµικά στην αγορά 

εργασίας και στη διεκδίκηση των δικαιωµάτων που τη θέλουν να παράγει εργασία 

και να κερδίζει µέσα από αυτή τα προσωπικά της έσοδα. Σε αυτό το γεγονός 

συνέβαλλε µια σειρά γεγονότων που είχαν ως αποτέλεσµα σήµερα, πλέον, η 

πλειοψηφία του γυναικείου πληθυσµού να  εργάζεται. Με την πάροδο των χρόνων 

αυξήθηκαν οι ευκαιρίες, οι δυνατότητες καθώς και τα κίνητρα της γυναικείας 

απασχόλησης.  

«Αναλυτικότερα: οι ευκαιρίες γυναικείας απασχόλησης  αυξήθηκαν λόγω: (α) 

έλλειψης εργατικών χεριών (π.χ. κατά και µετά τον Β' Παγκόσµιο πόλεµο, λόγω 

επιµήκυνσης του χρόνου σπουδών, λόγω οικονοµικής ανάπτυξης, κλπ.), (β) 

αλλαγών στη δοµή της απασχόλησης, µε αύξηση των εµπορευµατικών 

δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών (πού απασχολούν γυναίκες), (γ) εξασθένησης 

της κοινωνικής κατακραυγής, πού είναι αποτέλεσµα αλλά και παράγοντας των 

αυξανόµενων αριθµών εργαζοµένων γυναικών και της εν γένει χειραφέτησης της 

γυναίκας και (δ) προοδευτικής εξασθένησης των διακρίσεων σε βάρος των 

γυναικών» (Μουσούρου, 1985: 93).  

«Οι δυνατότητες γυναικείας απασχόλησης αυξήθηκαν λόγω (α) απόκτησης 

λιγότερων παιδιών, (β) βελτίωσης της υγείας και της εν γένει φυσικής κατάστασης 

των γυναικών, (γ) δηµιουργίας και επέκτασης υπηρεσιών πού διευκολύνουν τη 

γυναικεία εργασία (π.χ. παιδικών σταθµών, νηπιαγωγείων κλπ.), (δ) ανόδου του 

εκπαιδευτικού επιπέδου των γυναικών και των παρατηρούµενων τάσεων 

ενοποίησης των «ανδρικών» και των «γυναικείων» σπουδών και (ε) εξοικονόµησης 

χρόνου από τις οικιακές εργασίες αφενός λόγω µείωσης του µεγέθους του 

νοικοκυριού και, αφετέρου, λόγω απλοποίησης και επαναδιοργάνωσης των 

εργασιών αυτών» (Μουσούρου, 1985: 94).  

«Τέλος τα κίνητρα για γυναικεία απασχόληση αυξήθηκαν λόγω: (α) των 

αυξηµένων καταναλωτικών αναγκών της σύγχρονης οικογένειας (αναγκών, πού 

σπάνια µπορεί να ικανοποιήσει το εισόδηµα από την εργασία ενός µόνο µέλους της 

οικογένειας), (β) αύξησης της επιθυµίας ανεξαρτητοποίησης, απαλλαγής από την 
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ανία της αποµόνωσης στην οικιακή ρουτίνα και το χώρο του σπιτιού, (γ) αύξησης 

της επιθυµίας βελτίωσης της κοινωνικής θέσης ή ενεργού συµβολής στη βελτίωση 

αύτή και (δ) αύξησης του ενδιαφέροντος για την εργασία καθαυτή» (Μουσούρου, 

1985: 98).  

 

2.4.2. Η εργαζόµενη µητέρα 

«Η βιοµηχανική επανάσταση η οποία συνέβαλε στην αναθεώρηση και κατάρριψη 

πολλών οικογενειακών θεσµών και ιδεών, και το φεµινιστικό κίνηµα της δεκαετίας 

του '70, συντέλεσαν στην έξοδο της γυναίκας στον εργασιακό χώρο. Οι απαιτήσεις 

της σηµερινής κοινωνίας και οι αυξηµένες οικονοµικές δυσκολίες που αντιµετωπίζει 

η οικογένεια, επέβαλαν την εργασία στην µητέρα» (http://paroutsas.jms)  

Κύριο χαρακτηριστικό της µεταπολεµικής µαζικής εισόδου των έγγαµων γυναικών 

στην αγορά εργασίας είναι το γεγονός ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία, αυτές 

είναι µητέρες  και µάλιστα µικρών παιδιών. η αύξηση εργαζόµενων µητέρων 

παιδιών προσχολικής ηλικίας υπήρξε ταχύτερη και  εντυπωσιακότερη από την 

αύξηση των εργαζοµένων εγγάµων γυναικών. Οι ποσοτικές διαφοροποιήσεις του 

γυναικείου εργατικού δυναµικού οφείλονται σε ποιοτικές διαφοροποιήσεις της 

σύστασής του και, συγκεκριµένα, στη συµµετοχή σ' αυτό των εγγάµων γυναικών, 

Ιδιαίτερα των µητέρων και, µάλιστα, των µητέρων παιδιών πολύ µικρής ηλικίας 

(Μουσούρου, 1985).  

«Πιο συγκεκριµένα, το ποσοστό των εργαζοµένων στο σύνολο των µητέρων παιδιών 

προσχολικής ηλικίας αυξάνει από 37% κατά το 1965 σε 66% κατά το 1977 στη 

Σουηδία, και από 18,6% κατά το 1960 σε 30,1% κατά το 1972 στις Η.Π.Α.23 

Εξάλλου, το ποσοστό αυτό ήταν 47,2% κατά το 1972 στον Καναδά, 50% στη ∆ανία 

και 40% στην ' Ιταλία κατά το 1973» (Μουσούρου, 1985: 100).  

«Οι λόγοι που µια έγγαµη γυναίκα βρίσκει δουλειά είναι αρκετοί. Οι πιο σηµαντικοί 

είναι:  

- Θέλει να βοηθήσει οικονοµικά την οικογένειά της  

- Θέλει να νιώθει χειραφετηµένη και ανεξάρτητη, διαχειριζόµενη η ίδια τα χρήµατά 

της.  

- Θέλει να συντηρήσει την οικογένειά της αν είναι διαζευγµένη ή χήρα Αν ο σύζυγος 

είναι για αρκετό χρόνο άνεργος, τότε αναγκάζεται να βρει η ίδια εργασία» 

(http://paroutsas.jms) 

Έτσι η γυναίκας της σηµερινής εποχής θα πρέπει να επιτελέσει πολλούς ρόλους. 
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Πάνω από όλα είναι γυναίκα, επίσης είναι σύζυγος, νοικοκυρά, µητέρα και 

υπάλληλος. Λογικό, είναι λοιπόν, κάποιοι ρόλοι να αποδυναµώνονται ή να µην 

εφαρµόζονται πολύ σωστά και από την άλλη η γυναίκα να αντιµετωπίζει κάποια 

προβλήµατα από την ύπαρξη τόσων ρόλων στη ζωή της. ‘Μερικά από τα 

προβλήµατα αυτά είναι τα εξής:  

-η αρµονική συνύπαρξη των ρόλων. 

-η ταυτόχρονη επιτέλεση αυτών των ρόλων. Στην προσπάθεια της να ανταπεξέλθει 

στις υποχρεώσεις της, συναντά εµπόδια από το περιβάλλον που ζει, είτε αυτό είναι το 

οικογενειακό, είτε το εργασιακό. 

-πρέπει ακόµα να αντιµετωπίσει και ίσως να πολεµήσει τις αντιλήψεις που 

συνεχίζουν να θέλουν τη γυναίκα στο σπίτι κοντά στα παιδιά της. 

-και τέλος πρέπει η ίδια να θεωρεί τον εαυτό της ικανό και σθεναρό, για να 

αντιµετωπίσει ενδεχόµενα προβλήµατα και συγκρούσεις (http://paroutsas.jms). 

Ο κυριότερος, όµως ρόλος για τη ζωή µιας γυναίκας είναι αυτός της µητέρας και 

πάνω σε αυτή τη λογική δηµιουργούνται πολλά προβλήµατα, όταν συγκρούονται οι 

άλλοι ρόλοι που έχει η γυναίκα και ιδίως αυτός της εργαζόµενης.  ‘Παρακάτω 

αναφέρονται διάφορα διλλήµατα που αντιµετωπίζει η εργαζόµενη γυναίκα στην 

καθηµερινότητα της. 

(α) Ή εξέλιξη του στερεότυπου της µητέρας ως παράγοντας επαγγελµατικής 

απασχόλησης. Οι παραδοσιακές αντιλήψεις για το ρόλο της µητέρας συνοψίζονται 

στην έννοια (και τη θεωρία) της «µητρικής αποστέρησης» και στη µυθολογία πού 

έχει αναπτυχθεί γύρω από αυτήν. ∆εν είναι τυχαίο ότι η παραπάνω έννοια έχει 

σήµερα ουσιαστικά εγκαταλειφθεί και τείνει (στις βιοµηχανικά αναπτυγµένες, 

τουλάχιστον, χώρες) να αντικατασταθεί από εκείνη της «οικογενειακής 

αποστέρησης» , ούτε είναι τυχαίο ότι αρχίζει στις χώρες αυτές να επικρατεί η 

αντίληψη πώς «για ένα µεγάλο µέρος των συνεπειών πού συνήθως αποδίδονται στην 

έλλειψη οικογενειακού περιβάλλοντος ή στη µητρική αποστέρηση, ο πραγµατικός 

υπεύθυνος είναι η ανεπάρκεια του υποκατάστατου» (Μουσούρου, 1985: 100).  

Η γυναίκα κοινωνικοποιείται για να λειτουργήσει στα πλαίσια του ρόλου-προορισµού 

πού είναι ή µητρότητα και η ανατροφή των παιδιών και εσωτερικεύει όλα εκείνα τα 

χαρακτηριστικά πού, εξιδανικευµένα, συνθέτουν την εικόνα της «µητέρας-Ινδάλ-

µατος» αλλά και που στην πράξη εκφράζουν τη <<µητέρα-θύµα>>. Έτσι ο ρόλος της 

ως γυναίκας δεν συγχέεται απλώς µε το ρόλο της µητέρας: ουσιαστικά συνίσταται σ' 

αυτόν. «Όπως γράφει ή Α. Michel, «ο µητρικός ρόλος της γυναίκας ωραιοποιείται και 
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γίνεται αντικείµενο εκµετάλλευσης έτσι ώστε τελικά καταλήγει να έχει εισχωρήσει σ' 

όλους τούς άλλους γυναικείους ρόλους και να τούς έχει κυριεύσει». Στη γειτονική 

µας 'Ιταλία, ή Pina Cavallo Boggi διατύπωσε και στήριξε τη θέση πως µε τη θεοποίη-

ση του µητρικού ρόλου εξασφαλίζεται ο αυτοαποκλεισµός των γυναικών από τις 

δραστηριότητες του δηµόσιου χώρου και η περιθωριοποίησή τους. Αυτός ο 

στερεότυπος της γυναίκας αναπαράγεται µέσα από πλήθος µηχανισµών -µε 

σηµαντικότερο το σχολικό µηχανισµό. Έτσι, όπως έχει επισηµάνει για την 'Ελλάδα η 

Μ. Νίλσεν, τα σχολικά εγχειρίδια του ∆ηµοτικού δεν αφήνουν στους µικρούς 

µαθητές (κορίτσια και αγόρια) την παραµικρή αµφιβολία για το ότι «ο ρόλος της 

µητέρας (γυναίκας) είναι στο σπίτι, στην αποκλειστική υπηρεσία του παιδιού και της 

οικογένειας. ∆εν υπάρχει γι' αυτήν άλλη εναλλακτική λύση. Κι αυτό συµβαίνει όχι 

γιατί ή κοινωνία της επιβάλλει περιορισµούς και απαγορεύσεις, αλλά γιατί η ίδια η 

Ελληνίδα µητέρα διαλέγει και περιορίζει µε τη θέλησή της το πεδίο της 

δραστηριότητάς της στις οικιακές και µόνο εργασίες». (Μουσούρου, 1985: 106). 

Αποτέλεσµα της αναπαραγωγής του στερεότυπου αυτού είναι πώς, σύµφωνα µε τα 

στοιχεία ερευνάς µεταξύ παλιννοστούντων το 60% των ερωτηθέντων δήλωσαν πώς ή 

έγγαµη χωρίς παιδιά γυναίκα πρέπει να εργάζεται (αν προσθέσουµε και το ποσοστό 

όσων δήλωσαν πώς µπορεί να εργάζεται αν υπάρχει ανάγκη: 85%) αλλά µόνον 7% 

πώς πρέπει να εργάζεται η έγγαµη και µε παιδιά γυναίκα -ενώ το ποσοστό πού 

δήλωσε πώς η κατηγορία αυτή µπορεί να εργάζεται αν υπάρχει ανάγκη είναι πολύ 

µεγάλο: 44% (δηλ. σύνολο 51%).  

(β) Η επίλυση των πρακτικών προβληµάτων από τη φροντίδα των µικρών παιδιών ως 

παράγοντας επαγγελµατικής απασχόλησης της µητέρας. Η κατάσταση πού επηρεάζει 

περισσότερο τη συµµετοχή στην αγορά εργασίας είναι ή παρουσία µικρών παιδιών 

στο σπίτι. 'Όταν τα παιδιά πάψουν να είναι βρέφη, πολλές γυναίκες επιστρέφουν 

στην αγορά εργασίας και όταν αυτά φτάσουν στη σχολική ηλικία ακόµα 

περισσότερες γυναίκες αναλαµβάνουν αµειβοµένη εργασία». Ασφαλώς, σηµαντικά 

στοιχεία είναι στο θέµα αυτό πρώτον η ηλικία του µικρότερου παιδιού σε συνάρτηση 

µε το κατά πόσον η γυναίκα θεωρεί το παιδί αυτό ως το τελευταίο (ή, αντίθετα, µε 

τω κατά πόσον αναµένει και άλλες γεννήσεις) και, δεύτερο, το κατά πόσον 

προσφέρονται ή όχι στη γυναίκα εναλλακτικές λύσεις για τη φροντίδα του παιδιού 

όσο αυτή εργάζεται» (Μουσούρου, 1985: 106).  

Στην  Ελλάδα έχει διαπιστωθεί πώς πολλές εργαζόµενες µητέρες αφήνουν τα µικρά 

παιδιά τους στη φροντίδα της µητέρας τους ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι το ποσοστό 
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των εκτεταµένης µορφής οικογενειών είναι µεγαλύτερο προκειµένου για 

εργαζόµενες γυναίκες παρά προκειµένου για µη εργαζόµενες. Έτσι, όπως αποκάλυψε 

µία πρόσφατη ερευνά µεταξύ εργαζοµένων στην περιοχή Οινοφύτων-Θηβων, 25% 

των οικογενειών οπού η σύζυγος εργάζεται είναι εκτεταµένες -ενώ το ποσοστό αυτό 

είναι 17,6% οπού ή σύζυγος δεν εργάζεται. Οι οποίες διευθετήσεις όµως (ιδιαιτέρα 

όταν δεν στηρίζονται σε πολύ συγγενικά πρόσωπα) αφορούν κυρίως τις καθηµερινές, 

φυσιολογικές καταστάσεις και όχι τα έκτακτα περιστατικά. Σε περιπτώσεις 

κρίσης(πού οπωσδήποτε θα συµβεί: κάθε φυσιολογικό παιδί περνά παιδικές 

αρρώστιες, κρυώνει, χτύπα) εντείνονται τα πρακτικά προβλήµατα αλλά και τα 

ψυχολογικά προβλήµατα (αίσθηµα ένοχης κλπ.) για την εργαζοµένη µητέρα: σε 

τέτοιες περιόδους η γυναίκα πιέζεται να αφήσει την εργασία της και ή πίεση αυτή 

αποδεικνύεται συχνά αφόρητη. . Η δυνατότητα αντιµετώπισης της έκτακτης ανάγκης 

περιλαµβάνεται εποµένως στις όποιες λύσεις προσφέρονται στην εργαζοµένη 

γυναίκα προκειµένου να αντιµετωπίσει τα πρακτικά προβλήµατα φροντίδας των 

παιδιών της -και οι λύσεις αυτές δεν είναι µόνο υπόθεση του ατοµικού/ ιδιωτικού, 

αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού/δηµόσιου χώρου: η πολιτική την οποία 

ακολουθεί στο θέµα αυτό ή κρατική µέριµνα αποτελεί καίριο παράγοντα 

προσδιορισµού των πιθανοτήτων συµµετοχής των µητέρων στην παραγωγή 

(Μουσούρου, 1985).  

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι εργαζόµενες µητέρες ασχολούνται 40 ώρες µε την 

εργασία και 36 ώρες µε τις δουλειές του σπιτιού, µε τα παιδιά και τον σύζυγο µέσα 

στην εβδοµάδα. Οι γυναίκες µε τέτοιο ωράριο προσπαθούν να ισορροπήσουν τους 

ρόλους τους και τις καταστάσεις. Λίγες, όµως είναι αυτές που καταφέρνουν τις 

ισορροπίες. Αν δεν είναι ικανοποιηµένες  από τον ένα ή τον άλλο ρόλο, φαίνεται στην 

προσωπική τους ευτυχία και στη συµπεριφορά τους απέναντι στην οικογένεια. Για να 

καταφέρουν να αποδίδουν καλά στον επαγγελµατικό και στον οικογενειακό χώρο, 

αφιερώνουν ελάχιστο χρόνο για την περιποίηση του εαυτού τους και στο να κάνουν 

πράγµατα που τις ευχαριστούν, αισθάνονται µονίµως κουρασµένες, νιώθουν µόνες 

από κοινωνικής πλευράς και πιστεύουν ότι όλα τα βάρη πέφτουν πάνω της, µε 

αποτέλεσµα να γίνονται ευέξαπτες και νευρικές. Επίσης, έχοντας πιεσµένο 

πρόγραµµα, αγχώνονται και δεν απολαµβάνουν τις στιγµές που αφιερώνουν στα 

παιδιά τους. Τα παιδιά από την πλευρά τους νιώθουν παραµεληµένα και µόνα, κι 

έχουν έντονη την ανάγκη να επικοινωνήσουν και να βελτιώσουν τη σχέση που έχουν 

µαζί τους (http://paroutsas.jms). 
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Πολλές είναι αυτές που νιώθουν ενοχές και ότι δεν είναι καλές µητέρες µιας και δεν 

περνούν πολύ χρόνο µε τα παιδιά τους. Βέβαια λύσεις για την αναπλήρωση της 

επικοινωνίας υπάρχουν, όπως η ενασχόληση κατά το υπόλοιπο της ηµέρας 

εποικοδοµητικά µε τα παιδιά, το να πηγαίνουν βόλτες, η συζήτηση όλων των 

προβληµάτων των παιδιών και η παροχή συµβουλών και λύσεων, η βοήθεια στα 

µαθήµατα, η ανάγνωση παραµυθιών και το παίξιµο µε τα µικρότερα παιδιά. Εν 

ολίγης πρέπει να δείχνουν τεράστιο ενδιαφέρον για τον τρόπο ζωής του παιδιού τους 

και να ασχολούνται συνέχεια µαζί του, όσο βέβαια τους επιτρέπουν οι δυνάµεις και 

αντοχή τους (http://paroutsas.jms). 

«Η πολιτική την οποία ακολουθεί η κρατική µέριµνα µπορεί να εκφράζει την 

επιδίωξη επίτευξης ενός από τούς ακολούθους τρεις απώτερους στόχους: (α) να 

βοηθήσει τούς γονείς να επιλέξουν γενικά µεν ποιος θα µένει στο σπίτι και ποιος θα 

εργάζεται αλλά, ειδικότερα, ποιος θα αντιµετωπίσει το έκτακτο περιστατικό. Αυτό 

είναι το σκανδιναβικό µοντέλο, το οποίο αναφέρεται σε µία καινούργια 

προβληµατική της σχέσης µεταξύ της εναλλαγής ατοµικών αναγκών και 

ενδιαφερόντων καεί της σταθερότητας των (απρόσωπων) απαιτήσεων της 

παραγωγής. . Η προβληµατική αυτή ανοίγει καινούργιους ορίζοντες στην κοινωνική 

οργάνωση: «Η δυνατότητα και των δύο φύλων να διακόψουν την επαγγελµατική τους 

σταδιοδροµία για µακρές η σύντοµες περιόδους, προκειµένου ν' ασχοληθούν µ' άλλες 

δραστηριότητες, θα επέφερε όχι µόνον ένα καινούργιο ορισµό του επαγγελµατικού 

ήθους και µία ανακατανοµή των ευκαιριών εκπαίδευσης και επαγγελµατικής 

κατάρτισης κατά τη διάρκεια της ζωής του ενήλικα, αλλά και την αποδοχή µιας 

ελαστικότερης χρήσης του χρόνου γενικά», (β) να εξασφαλίσει τη διαθεσιµότητα της 

γυναικείας εργασίας (αυξάνοντας Π.χ. τους βρεφονηπιακούς σταθµούς και τις άλλες 

σχετικές µε το παιδί υπηρεσίες), και τέλος (γ) να ενισχύσει τον παραδοσιακό ρόλο τής 

οικογένειας ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να µην εργάζονται ή αποθαρρύνοντας τις να 

επιδιώξουν επαγγελµατική απασχόληση. Ο στόχος αυτός, µπορεί να επιτευχθεί µε 

διάφορους τρόπους όπως, για παράδειγµα, µε την απροθυµία δηµιουργίας 

βρεφονηπιακών σταθµών: έχει συχνά επισηµανθεί ή πάντοτε υποβόσκουσα και κατά 

καιρούς επικρατούσα αντίληψη πώς τα χρήµατα πού δαπανώνται για τη φροντίδα των 

παιδιών δεν θα έπρεπε να επιδοτούν τη λειτουργία φορέων αλλά τις µητέρες, ώστε να 

φροντίζουν οι ίδιες τα παιδιά τους» (Μουσούρου, 1985: 107).  

Ένας άλλος τρόπος ενίσχυσης του παραδοσιακού ρόλου τής οικογένειας και τής 

γυναίκας είναι η παροχή κινήτρων για την απόκτηση περισσότερων παιδιών ή ακόµα, 
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η µη προώθηση τής εφαρµογής οικογενειακού προγραµµατισµού. Στις περισσότερες 

σύγχρονες χώρες, ο (ρητός, τουλάχιστον) στόχος τής κρατικής µέριµνας συµπίπτει µ' 

εκείνον των γυναικείων κινηµάτων και αποβλέπει, µεταξύ άλλων, στην αύξηση των 

υπηρεσιών πού θα επιτρέψουν στη νέα µητέρα να µη βγει από την αγορά εργασίας 

και να µην ανακόψει ή µειώσει την παραγωγικότητά της, χωρίς αυτό να έχει 

επιπτώσεις στη σωµατική, τη συναισθηµατική και την ψυχική υγειά του παιδιού 

(Μουσούρου, 1985).  

«'Ως µέτρο επίτευξης του στόχου αυτού θεωρείται η ύπαρξη ικανοποιητικών σε 

αριθµό και ποιότητα βρεφονηπιακών σταθµών(προκειµένου για την κρίσιµη ηλικία 

παιδιών 0-3 ετών), νηπιαγωγείων (προκειµένου για παιδιά µεγαλύτερα των 3 ετών 

αλλά που δεν έχουν συµπληρώσει την ηλικία εγγραφής στη στοιχειώδη εκπαίδευση), 

όπως και υπηρεσιών για τις ώρες κατά τις οποίες τα παιδιά σχολικής ηλικίας δεν 

έχουν σχολείο. Ως προς τις υπηρεσίες αυτές παρατηρείται: 1) ανεπάρκεια των 

βρεφονηπιακών σταθµών 2) µεγαλύτερη εξάπλωση, περισσότερη ποικιλία και 

ταχύτερη επέκταση των υπηρεσιών προς παιδιά προσχολικής ηλικίας 3-6 ετών, 

δηλαδή των νηπιαγωγείων. Τέλος, 3) οι υπηρεσίες που εξασφαλίζουν τη µέριµνα των 

παιδιών µετά το τέλος του ωραρίου του σταθµού, του νηπιαγωγείου ή του σχολείου, 

αλλά πριν από το τέλος του ωραρίου εργασίας των γονέων είναι ελάχιστες» 

(Μουσούρου, 1985:115).  

 

2.4.3. Σχέση ελεύθερου χρόνου και εργασίας 

«Σύµφωνα µε σχετικές έρευνες που έχουν γίνει φαίνεται ότι όσο πιο υψηλή και 

έντονη είναι η σωµατική και ψυχική κόπωση για το άτοµο στην εργασία του, 

-τόσο συχνότερα είναι ο ελεύθερος χρόνος του ανάπαυση και ξεκούραση. 

-τόσο συχνότερα έχει ανθρώπινη επικοινωνία (οικογένεια, φίλους) 

-τόσο λιγότερα και σποραδικά ασχολείται µε µορφωτικές και πολιτιστικές 

εκδηλώσεις στον ελεύθερο χρόνο. 

-τόσο λιγότερο ενεργητική είναι η διαµόρφωση του ελεύθερου χρόνου. 

Αντίθετα, όσο ικανοποιητικότερη, υπεύθυνη, πολύπλευρη και πλήρης είναι η εργασία 

για το άτοµο  

-τόσο λιγότερο έχει ο ελεύθερος χρόνος χαρακτήρα επανάκτησης δυνάµεων. 

-τόσο συχνότερα ασκούνται µορφωτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. 

-τόσο συχνότερα οργανώνεται ο ελεύθερος χρόνος ενεργητικά» ( 

Γρέβιας,1985:120).  
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Άτοµα, των οποίων η εργασία είναι κουραστική σωµατικά και ψυχικά, παρουσιάζουν 

ένα περιορισµένο πλαίσιο ενασχολήσεων στον ελεύθερο χρόνο. Εδώ ισχύει η 

περιοριστική θεωρία και απαντάται κυρίως στους εργάτες και µερικώς στους 

ελεύθερους επαγγελµατίες. Το γεγονός ότι οι εργάτες και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες 

χρησιµοποιούν ένα µεγάλο µέρος του ελεύθερου χρόνου για ανάπαυση, κοινωνική 

επαφή και είναι παθητικοί πιστοποιεί τη θεωρία της αντιστάθµισης. Για τους 

ελεύθερους επαγγελµατίες, οι οποίοι και κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου 

ασχολούνται µε θέµατα εργασίας, είναι ένα γνώρισµα της θεωρίας της ταυτόσηµης 

συµπεριφοράς. Για τους πτυχιούχους η απασχόληση µε εργασιακά θέµατα στον 

ελεύθερο χρόνο σηµαίνει περισσότερο ένα παραλληλισµό παρά ταυτόσηµη 

συµπεριφορά . Το ότι ένα µέρος του ελεύθερου χρόνου των πτυχιούχων καλύπτεται 

ενεργητικά δείχνει ότι στη συµπεριφορά τους υπάρχουν επίσης στοιχεία 

αντιστάθµισης εκτός της παράλληλης συµπεριφοράς. Γενικά παρατηρείται, ότι όταν η 

εργασία είναι ικανοποιητική και υπεύθυνη έχει σαν επακόλουθο µια παράλληλη 

συµπεριφορά στον ελεύθερο χρόνο, ενώ η εργασία που την αισθάνεται κανείς 

καταπιεστική οδηγεί σε µια αντισταθµιστική συµπεριφορά στον ελεύθερο χρόνο.  

Ανάλογες σχέσεις ισχύουν για το πώς αισθάνονται και ‘βιώνουν’ οι ερωτηθέντες  

την εργασία και τον ελεύθερο χρόνο. Όσον αφορά την προσαρµογή των τριών 

κατηγοριών στο γερµανικό τρόπο ζωής παρατηρείται ότι οι εργάτες είναι  οι 

λιγότερο προσαρµοσµένοι, ενώ οι πτυχιούχοι είναι περισσότερο προσαρµοσµένοι. 

Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες κατέχουν µια µεσαία θέση. Επίσης, αποδεικνύεται ότι ο 

βαθµός προσαρµογής συµβάλλει σε µια σχέση αντιστάθµισης µεταξύ εργασίας και 

ελεύθερου χρόνου ( Γρέβιας,1985).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 
Αγροτική κοινότητα  

 

3.1. Ορισµός αγροτικής κοινότητας 

Είναι πολύ δύσκολο να οριστεί η έννοια της κοινότητας. Η λέξη κοινότητα στην 

Ελλάδα χρησιµοποιείται από τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση για να καθορίσει διάφορες 

διοικητικές λειτουργίες στο τοπικό επίπεδο.  

«Στα πλαίσια της κοινωνικής εργασίας ο όρος κοινότητα µπορεί να χαρακτηρίσει µια 

γεωγραφική ενότητα (π.χ. γειτονιά, συνοικία, χωριό, πόλη, νοµός, κράτος κ.τ.λ.), µια 

οµάδα ανθρώπων που βρίσκονται σε ένα λειτουργικό συσχετισµό µεταξύ τους (π.χ. 

εργοστάσιο, συνδικάτο, θρησκευτικό δόγµα, νοσοκοµείο, σχολείο, σύλλογος κ.τ.λ.) ή 

µια κατηγορία πληθυσµού µε ένα κοινό χαρακτηριστικό (π.χ. παιδιά, νέοι, γέροι, 

εργάτες, γυναίκες, αγρότες, άστεγοι, αλλοδαποί, αθίγγανοι κ.τ.λ.)» (Ζωγράφου, 1997: 

49).  

Όµως για τους  κοινωνιολόγους η διαβίωση ενός συγκεκριµένου αριθµού ατόµων σε 

έναν ενιαίο γεωγραφικό χώρο που έχει αποκτήσει τη νοµική υπόσταση της 

κοινότητας δεν αποτελούν από µόνα τους επαρκή στοιχεία για να οριοθετήσουν µια 

κοινότητα. Χρειάζεται κάποια συγκεκριµένα βασικά στοιχεία που να χαρακτηρίζουν 

ένα πληθυσµό, ώστε αυτός να χαρακτηριστεί µε τον όρο κοινότητα. «Τα στοιχεία 

αυτά του ορισµού είναι:  

• Μικρός αριθµός κατοίκων 

• Καθορισµένος γεωγραφικός χώρος 

• Συγκροτηµένη διαβίωση ατόµων 

• Κοινοί θεσµοί, αξίες και πεποιθήσεις 

• Συναισθηµατική ταύτιση 

Ο ορισµός της κοινότητας, λοιπόν, µπορεί να διατυπωθεί ως εξής: Κοινότητα  είναι  

ένα µικρό σύνολο ατόµων που ζει σε µόνιµη βάση σε ένα συγκεκριµένο γεωγραφικό 

χώρο, µε κοινούς θεσµούς, αξίες και παραδόσεις και µε ανεπτυγµένο το αίσθηµα των 

δεσµών που τους ενώνει µεταξύ τους και µε τον τόπο τον οποίο ζουν» 

(∆αουτόπουλος, 1997:34).  
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Συγκεκριµένα, µε τον όρο αγροτική κοινότητα εννοείται η κοινότητα, µε τα 

χαρακτηριστικά που περιγράφει ο παραπάνω ορισµός, της οποίας η γεωγραφική θέση 

βρίσκεται σε αγροτική περιοχή, δηλαδή στην ύπαιθρο.  

 

3.2. Η ζωή στην αγροτική περιοχή 

Η ζωή στην ύπαιθρο παρουσιάζει µερικές αξιοσηµείωτες διαφορές σε σχέση µε τη 

ζωή στη πόλη. Οι διαφορές αυτές έχουν προέλθει, κατά κύριο λόγο, από το 

διαφορετικό περιβάλλον και τη διαφορετική απασχόληση των ανθρώπων του χωριού.  

«Οι παράγοντες αυτοί έχουν, µε τη σειρά τους, ασκήσει αξιόλογη επίδραση στη 

στάση και συµπεριφορά του αγροτικού πληθυσµού. Οι κυριότερες διαφορές είναι: 

Α) απασχόληση: η κυριότερη απασχόληση των κατοίκων των αγροτικών περιοχών 

είναι η γεωργία µε την ευρεία της έννοια ( καλλιέργεια φυτών και δέντρων, εκτροφή 

ζώων, υλοτοµία, αλιεία). Οι µη γεωργικές απασχολήσεις είναι περιορισµένες, αν και 

στις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται µια αύξηση των ατόµων που δεν 

απασχολούνται στη γεωργία ή απασχολούνται βοηθητικά µε αυτήν έχοντας ως κύριο 

επάγγελµα ένα µη γεωργικό επάγγελµα. Αυτή η σε µεγάλο βαθµό απασχόληση του 

αγροτικού πληθυσµού µε τη γεωργία, αποτελεί και την κύρια αιτία διαφοροποίησης 

του αγροτικού πληθυσµού από τον αστικό πληθυσµό» (∆αουτόπουλος, 1997:37).  

Για την πλειοψηφία των γεωργών η γεωργία είναι περισσότερο ένας τρόπος ζωής 

παρά ένα επάγγελµα ή µια επιχειρηµατική δραστηριότητα. Η ανάπτυξη της γεωργίας 

τα τελευταία 30  έτη και η ταυτόχρονη µείωση του γεωργικού πληθυσµού, έχει 

αυξήσει το ποσοστό των γεωργών που αντιµετωπίζουν την γεωργία ως µια 

επιχείρηση. Οι ίδιοι αυτοαποκαλούνται "επιχειρηµατίες" µια και βασίζονται κύρια, αν 

όχι σχεδόν αποκλειστικά, σε νοικιαζόµενα χωράφια και ξένα εργατικά χέρια για την 

ανάπτυξη της γεωργικής τους δραστηριότητας (∆αουτόπουλος, 1997).  

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό του γεωργικού επαγγέλµατος, που το διαφοροποιεί 

από τα αστικά επαγγέλµατα, είναι η ποικιλοµορφία των καθηκόντων που εκτελεί ο 

γεωργός και η ανάγκη για την ύπαρξη µιας σειράς εµπειριών και επιδεξιοτήτων για 

να µπορέσει να πετύχει ως γεωργός. Οι εργασίες που εκτελεί ο γεωργός αλλάζουν 

στη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου (οργώµατα, σπορά, σκαλίσµατα, 

ποτίσµατα, ραντίσµατα, κλαδεύµατα, συγκοµιδή, κλπ), σε αντίθεση µε τη µονοτονία 

της δουλειάς του βιοµηχανικού εργάτη που είναι δυνατόν να εκτελεί καθηµερινά και 

για σειρά ετών ένα πολύ περιορισµένο έργο στη βιοµηχανική παραγωγή ενός 

προϊόντος (∆αουτόπουλος, 1997).  

   49 



Όσον αφορά τις επιδεξιότητες, οι απαιτήσεις του γεωργικού επαγγέλµατος είναι 

αυξηµένες και αυξάνονται συνεχώς µε την εισαγωγή καινούριας τεχνολογίας στη 

γεωργία. ‘Ένας γεωργός, για παράδειγµα, πρέπει να είναι επιδέξιος στην 

προετοιµασία της γης και στη συντήρηση και αύξηση της γονιµότητας των χωραφιών 

του, πρέπει να γνωρίζει καλά τις ανάγκες των φυτών που καλλιεργεί σε νερό, 

θρεπτικά στοιχεία και θερµοκρασία, να γνωρίζει τις διάφορες ασθένειες και τον 

τρόπο καταπολέµησής τους, να χειρίζεται σωστά τα διάφορα γεωργικά µηχανήµατα 

και να είναι σε θέση να κάνει µόνος του τις µικροεπισκευές τους, να παρακολουθεί 

την εκµετάλλευσή του, να προγραµµατίζει σωστά όλες τις εργασίες που χρειάζονται, 

να διαπραγµατεύεται την πώληση των προϊόντων του σε µια αναρχούµενη αγορά, 

κ.α. Αυτή η ποικιλοµορφία του γεωργικού επαγγέλµατος σε καθήκοντα και 

επιδεξιότητες, σε αντίθεση µε τη µονοτονία της εργασίας των εργατών της 

βιοµηχανίας, αποτελεί έναν από τους κυριότερους λόγους που οδηγεί ορισµένα άτοµα 

στην επιλογή του γεωργικού επαγγέλµατος (∆αουτόπουλος, 1997).  

Β)  άµεση γειτνίαση µε τη φύση: «Οι άνθρωποι της υπαίθρου ζουν κοντά στη φύση, 

"παλεύουν συνεχώς µε τα στοιχειά της" (βροχή, παγετός, καύσωνας, ξηρασία, χαλάζι, 

ανεµοθύελλες), όπως χαρακτηριστικά δηλώνουν, για να εξασφαλίσουν το βιός τους. 

Πολύ συχνά και παρά τη χρησιµοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας η σοδειά των 

γεωργών εξαρτάται άµεσα από αυτούς τους κλιµατολογικούς παράγοντες. Έτσι, 

ανήµποροι να τους δαµάσουν έχουν δηµιουργήσει δοξασίες και πεποιθήσεις για τα 

στοιχεία της φύσης και ήθη και έθιµα που περιλαµβάνουν τελετουργίες που ζητούν 

την ευµενή µεταχείρισή τους. Ως αποτέλεσµα, ο τρόπος σκέψης και η φιλοσοφία των 

ανθρώπων της υπαίθρου διαφέρει από αυτήν των ανθρώπων της πόλης που ζουν σε 

ένα τεχνητό περιβάλλον και εξαρτώνται πολύ λιγότερο από τις καιρικές συνθήκες και 

τις ξαφνικές µεταπτώσεις τους. 

 Γ) πυκνότητα πληθυσµού: Η καλλιέργεια της γης σε αντίθεση µε τη βιοµηχανία δεν 

είναι σε θέση να στηρίξει την επιβίωση ενός µεγάλου αριθµού ατόµων ανά µονάδα 

επιφάνειας εδάφους. Βέβαια, µε την εισαγωγή καινούριας τεχνολογίας και µε τη 

χρησιµοποίηση περισσότερης εργασίας και κεφαλαίου ανά στρέµµα εδάφους, είναι 

δυνατόν να αυξηθεί ο αριθµός των ατόµων που επιζούν σε ορισµένη έκταση 

γεωργικής γης. Τα περιθώρια όµως δεν είναι µεγάλα και είναι πολύ µικρότερα από 

αυτά της βιοµηχανίας. Έτσι, ο αριθµός των ατόµων που κατοικούν σε ένα 

τετραγωνικό χιλιόµετρο εδάφους, είναι πολύ µικρότερος στις αγροτικές περιοχές από 

ότι στις αστικές περιοχές. Μπορούµε να πούµε ότι όσο αυξάνει η πυκνότητα του 
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πληθυσµού σε µια κοινότητα έχουµε µια βαθµιαία µετάβαση από τον αγροτικό τύπο 

κοινότητας στον αστικό, ή, µε άλλα λόγια, η πυκνότητα του πληθυσµού θα µπορούσε 

να αποτελέσει δείκτη της αστικότητας µιας κοινότητας.  

∆) οµοιογένεια και ετερογένεια: Ο πληθυσµός των αγροτικών κοινοτήτων είναι 

περισσότερο οµοιογενής από πλευράς διαφόρων κοινωνικών και ψυχολογικών 

χαρακτηριστικών από ό,τι ο πληθυσµός των αστικών κέντρων. Τέτοια επίκτητα 

χαρακτηριστικά είναι: οι γλωσσικοί ιδιωµατισµοί, ήθη και έθιµα, γνώµες και 

πεποιθήσεις, αξίες, τρόποι συµπεριφοράς, κ.ά.» (∆αουτόπουλος, 1997: 39).  

«Η οµοιογένεια του πληθυσµού των αγροτικών περιοχών της χώρας µας και ιδιαίτερα 

της Μακεδονίας διαταράχθηκε στη δεκαετία του 1920 όταν 1.300.000 περίπου 

πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο, τον Καύκασο και τις Βαλκανικές χώρες 

εγκαταστάθηκαν σε διάφορες αγροτικές κοινότητες. Οι κοινωνικές σχέσεις ανάµεσα 

σε ντόπιους και πρόσφυγες πέρασαν από µια περίοδο έντασης καθώς οι νεοφερµένοι 

είχαν διαφορετικά ήθη και έθιµα, γλωσσικό ιδιωµατισµό, τρόπους συµπεριφοράς, 

κλπ. Σε πολλές περιπτώσεις ήταν αδύνατη ακόµη και η καθηµερινή ανταλλαγή των 

τυπικών χαιρετισµών κατά τη συνάντηση ντόπιων και προσφύγων στους δρόµους, 

στις πλατείες και στα χωράφια των χωριών. Γρήγορα όµως οι αντιπάθειες αυτές 

άρχισαν να µειώνονται, κυρίως εξαιτίας των επιτυχιών των προσφύγων στο γεωργικό 

τοµέα. Χάρις στην εργατικότητά τους και την τάση τους να δοκιµάζουν καινούριες 

τεχνικές έγιναν το παράδειγµα για τους ντόπιους γεωργούς» (∆αουτόπουλος, 1997: 

39).  

Σήµερα, µε την ανάπτυξη των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και την αύξηση του 

εσωτερικού και εξωτερικού τουρισµού, τα αστικά πρότυπα ζωής εισχωρούν µε γοργό 

ρυθµό στις αγροτικές περιοχές ισοπεδώνοντας τις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες που 

παρουσιάζονταν ανάµεσά τους. 

Ε) Κοινωνική διαστρωµάτωση: «Κάθε κοινωνία έχει ένα σύστηµα κοινωνικής 

διαστρωµάτωσης ή αλλιώς θεσµοθετηµένης κοινωνικής ανισότητας. Ένα 

οποιοδήποτε υλικό αγαθό ή χαρακτηριστικό π.χ. πλούτος, εισόδηµα, µόρφωση, 

οικογενειακή καταγωγή, θρήσκευµα, κλπ. µπορεί να αποτελέσει τη βάση για 

κοινωνικές διακρίσεις. Οι διαφορές  ανάµεσα στις αγροτικές και αστικές κοινότητες 

όσον αφορά την κοινωνική διαστρωµάτωση είναι τρεις: 

α) Αν και πολλοί παράγοντες µπορούν να αποτελέσουν τα βασικά στοιχεία ενός 

αγροτικού συστήµατος κοινωνικής διαστρωµάτωσης, η ιδιοκτησία της γεωργικής γης 

αποτελεί τον κύριο παράγοντα κοινωνικών διακρίσεων στις αγροτικές κοινότητες. 
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Αντίθετα, στις αστικές περιοχές η ιδιοκτησία γεωργικής γης δεν αποτελεί τον κύριο 

παράγοντα του συστήµατος κοινωνικής διαστρωµάτωσης. 

β) Η αστική κοινότητα είναι περισσότερο διαστρωµατωµένη από πλευράς 

επαγγελµατικής, οικονοµικής, και κοινωνικοπολιτικής από ό,τι η αγροτική 

κοινότητα.  

γ) Το χάσµα ανάµεσα στα ανώτερα και κατώτερα κοινωνικά στρώµατα είναι πολύ 

µεγαλύτερο στις αστικές κοινότητες από ό,τι στις αγροτικές κοινότητες. Οι έρευνες 

που έγιναν από αγροτοκοινωνιολόγους στις τελευταίες 2-3 δεκαετίες έχουν 

διαπιστώσει ότι το χάσµα ανάµεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς των 

αγροτικών περιοχών διευρύνεται συνεχώς κάτω από την επίδραση της τεχνολογίας 

που υιοθετείται στη γεωργία (Frankel 1971, Harris 1972, Ladejinsky 1973, Griffin 

1974, και Pearse 1978). Οι µικροί και φτωχοί γεωργοί δεν έχουν τα κεφάλαια που 

χρειάζονται για την εισαγωγή της καινούριας τεχνολογίας στις γεωργικές τους 

εκµεταλλεύσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τόσο η αύξηση της παραγωγής όσο και η 

µείωση του κόστους των προϊόντων να επιτυγχάνεται µόνο από τους µεγάλους 

παραγωγούς µε συνέπεια την ακόµα µεγαλύτερη διεύρυνση του χάσµατος µεταξύ 

µικρών και µεγάλων παραγωγών. Έχουµε δηλαδή την επαλήθευση του κοινώς 

λεγόµενου "οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι".  

ΣΤ) κοινωνική κινητικότητα: Με τον όρο αυτό εννοούµε την µετακίνηση των ατόµων 

από µια κοινωνική τάξη ή θέση σε µια άλλη. Η µετακίνηση των ατόµων στην 

κοινωνική ιεράρχηση µπορεί να γίνει είτε κατακόρυφα µε αλλαγή της κοινωνικο-

οικονοµικής τάξης στην οποία ανήκουν οπότε µιλάµε για κατακόρυφη κινητικότητα, 

είτε οριζόντια µε αλλαγή της επαγγελµατικής απασχόλησης µέσα στην ίδια 

κοινωνικοοικονοµική τάξη, π.χ. η αλλαγή του επαγγέλµατος ενός ατόµου από 

ηλεκτρολόγος σε επιπλοποιό δε µεταβάλλει την κοινωνικοοικονοµική του τάξη. Στην 

τελευταία αυτή περίπτωση µιλάµε για οριζόντια κοινωνική κινητικότητα ή 

επαγγελµατική κινητικότητα» (∆αουτόπουλος, 1997: 40).  

Η κατακόρυφη κινητικότητα µπορεί να γίνει και προς τις δύο κατευθύνσεις, δηλαδή, 

από µια κοινωνική τάξη προς µια ανώτερη (ανοδική κινητικότητα) ή προς µια 

κατώτερη τάξη (καθοδική κινητικότητα). Ένας άλλος όρος κινητικότητας είναι η 

γεωγραφική κινητικότητα, η οποία αναφέρεται στη µετακίνηση ατόµων από µια 

περιοχή σε µια άλλη. Στη γεωγραφική κινητικότητα δεν εξετάζεται κατά πόσο 

συνοδεύεται από παράλληλη µεταβολή της θέσης των µετακινουµένων στην 

κοινωνική ιεραρχία (∆αουτόπουλος, 1997).  
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Η γεωγραφική κινητικότητα µπορεί να πάρει µια από τις παρακάτω τέσσερις µορφές. 

Μετακίνηση από µια αγροτική περιοχή σε µια άλλη (ενδοαγροτικές µετακινήσεις), 

από τις αγροτικές περιοχές προς τα αστικά κέντρα(αστυφιλία), από τις αγροτικές 

περιοχές προς άλλες χώρες (µετανάστευση) και τέλος µετακίνηση[ ατόµων από τις 

αστικές περιοχές προς τις αγροτικές περιοχές (αγροτική παλιννόστηση). Η τελευταία 

µορφή µετανάστευσης γνώρισε έξαρση στις ΗΠΑ και σε µερικές χώρες της ∆υτικής 

Ευρώπης στη δεκαετία του 1970 όπου, προς µεγάλη έκπληξη των δηµογράφων, 

διαπιστώθηκε ότι οι αγροτικές περιοχές, για πρώτη φορά µετά από δεκαετίες 

συνεχούς πληθυσµιακής αποψίλωσης, γνώρισαν αύξηση του πληθυσµού και µάλιστα 

µεγαλύτερη από αυτή του αστικού πληθυσµού (∆αουτόπουλος, 1997).  

Η βαθµιαία επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης του αστικού πληθυσµού στην 

Ελλάδα, ιδιαίτερα στα δύο µεγάλα αστικά κέντρα, σε συνδυασµό µε τις εξελίξεις 

στον τοµέα της πληροφορικής, ελπίζεται ότι θα οδηγήσει, στις επόµενες δεκαετίες, 

αρκετές χιλιάδες νέων ιδιαίτερα ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές. Τότε πράγµατι οι 

Έλληνες δηµογράφοι, ανθρωπολόγοι και αγροτοκοινωνιολόγοι θα µπορούν να µιλούν 

για µια ουσιαστική ανάκαµψη των αγροτικών περιοχών από όλες τις πλευρές 

(δηµογραφική, οικονοµική, πολιτισµική, κ.λπ.) (∆αουτόπουλος, 1997).  

«Η κοινωνική κινητικότητα που εµφανίζεται στις αγροτικές περιοχές, είναι πολύ 

περιορισµένη σε σχέση µε την κινητικότητα των αστικών περιοχών. Αυτό οφείλεται 

σε µια σειρά από παράγοντες, όπως: 

α) η µεγαλύτερη οµοιογένεια των αγροτικών κοινοτήτων, 

β) η ύπαρξη λιγότερων ευκαιριών απασχόλησης στις αγροτικές κοινότητες έξω 

από το γεωργικό τοµέα, 

       γ) η µικρότερη κοινωνική διαφοροποίηση» (∆αουτόπουλος, 1997: 41).  

 

3.2.1. Κοινωνικές ανάγκες στην αγροτική περιοχή 

Στις αγροτικές περιοχές παρουσιάζονται αρκετές ελλείψεις και ανάγκες, όσον αφορά 

τη διαβίωση των κατοίκων. Τέτοιες ανάγκες είναι οι εξής:  

«Συνήθως οι αγροτικές κοινότητες, µαστιζόµενες από την εσωτερική ή εξωτε-

ρική µετανάστευση, παρουσιάζουν ένα πρόβληµα δηµογραφικής ισορροπίας. Το 

τελευταίο µε τη σειρά του οδηγεί σε σοβαρά οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα. 

Εκ παραλλήλου, περιορισµένες οικονοµικές ευκαιρίες και απουσία πόρων, που 

µπορεί να οφείλονται σε µερικές ευρωπαϊκές χώρες σε παρωχηµένες µεθόδους 

αγροτοκαλλιέργειας και σε άλλες σε εκτεταµένη εκβιοµηχάνιση της γεωργίας, οδη-
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γούν στην ερήµωση αυτών των περιοχών και επηρεάζουν τις βιοτικές ανάγκες των 

κατοίκων. Η αγροτιά λοιπόν αντιµετωπίζει την καθολική ανάγκη για εµπλουτισµό 

των παραγωγικών πόρων και οικονοµική αυτοδυναµία» (Βαγιά,1987: 112).  

Η ταχύτατη τεχνολογική ανάπτυξη και το υπάρχον κοινωνικό χάσµα δηµιουργούν σε 

πολλές αγροτικές πληθυσµιακές οµάδες προβλήµατα προσαρµογής καθώς και 

συγκρούσεις στις εργασιακές και καθηµερινές τους συνήθειες. Με τη σειρά τους 

αυτές οι δυσκολίες συµβάλλουν στη δηµιουργία µιας άλλης καθολικής ανάγκης για 

µια νέα εξισορρόπηση µεταξύ κοινών αναγκών - επιθυµιών και των πηγών και 

µέσων που θα τις ικανοποιήσουν. Αυτοί όµως οι κοινωνικοί πόροι προσφέρονται, 

συνήθως, έξω από τα παραδοσιακά υποστηρικτικά συστήµατα της οικογένειας και 

του στενού κοινωνικού περιβάλλοντος (Βαγιά,1987). 

Οι ιδιαίτερα απόµακρες αγροτικές περιοχές πάσχουν από πολιτιστική στέρηση και 

αποµόνωση. Οι ευκαιρίες για επιµορφωτικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες 

σπανίζουν και η προσιτότητα σ' αυτές εκτός κοινότητας είναι δύσκολη εξ άλλου η 

πληροφόρηση, η επαφή και επικοινωνία µε τον έξω κόσµο και συχνά η συγκοινωνία 

είναι προβληµατικές για πολλά χωριά και αγροτοσυνοικισµούς. Οι κάτοικοι αυτών 

των περιοχών συχνά υφίστανται µια έντονη αίσθηση αποκοπής από τα διάφορα ε-

ξελικτικά ρεύµατα και τον υπόλοιπο κόσµο (Βαγιά,1987).  

Ένας εντυπωσιακός αριθµός αγροτικών δήµων και κοινοτήτων υποφέρουν από 

ανίκανη ή ανίσχυρη τοπική ηγεσία, που συνδυάζεται µε µία έντονη αδιαφορία και 

αντίσταση των κατοίκων για συµµετοχή στη διευθέτηση κοινών υποθέσεων. Το 

µεγαλύτερο µέρος της αγροτικής Ευρώπης µοιράζεται λίγο - πολύ παρόµοια 

χαρακτηριστικά π.χ. απουσία ανωνυµίας, περιορισµένους σε ποικιλία τρόπους ζωής, 

µονοτονία, ανεπάρκεια παροχών, έλλειψη ολοκληρωµένων αναπτυξιακών 

προγραµµάτων, αδυναµία επιρροής, αφάνεια, στενότητα πόρων, χαµηλή 

απορρόφηση προνοιακών παροχών και µαζί µ' αυτά µια επιταχυνόµενη αγωνία να 

διαφυλάξουν την ταυτότητά τους και την κοινωνική τους ακεραιότητα. Κάθε ένα απ' 

αυτά τα χαρακτηριστικά υπονοεί ανάγκες καθολικής φύσεως για την κοινότητα. 

Ίσως, όµως, η πιο βασική απ' όλες να είναι η ανάγκη για βελτίωση και ενδυνάµωση 

της ικανότητας της κάθε αγροτικής κοινότητας να αντιµετωπίζει  ικανοποιητικά όλες 

τις πιέσεις που ασκούνται πάνω της από την κοινωνική πραγµατικότητα της 

αγροτιάς, την τεχνολογική αλλαγή, την επίµονη διατήρηση παραδοσιακών τρόπων 

ζωής και αξιολογικών συνειρµών (Βαγιά,1987).  
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3.3. Η ζωή της γυναίκας στην αγροτική περιοχή 

Η ζωή της γυναίκας στην αγροτική περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 

καθώς έχει αρκετά µεγάλες διαφορές από τη ζωή των γυναικών στην πόλη. Η 

γυναίκες του χωριού έχουν µια δική τους ιδιαίτερη νοοτροπία και ιδιοσυγκρασία, 

που δύσκολά γίνεται κατανοητή σε κάποιον που δεν έχουν ζήσει σε αγροτική 

κοινότητα. Βέβαια, µε την πάροδο των χρόνων ο τρόπος σκέψης και γενικότερα η 

στάση ζωής των γυναικών του χωριού έχει αλλάξει σηµαντικά και έχει 

προσαρµοστεί, κατά κάποιο τρόπο, µε τις ανάγκες τις εποχές. Επίσης, επηρεάζεται 

συνεχώς από τον τρόπο ζωής των γυναικών στην πόλη, αφού πλέον η επαφή µε τα 

αστικά κέντρα είναι πιο εύκολη και πιο απαραίτητη από παλαιότερα. 

Η Χρηστέα ∆ουµάνη τη δεκαετία του ’80 έχει κάνει µια σηµαντική έρευνα  µέσω 

παρατήρησης για τις γυναίκες του χωριού και περιγράφει διεξοδικός τον τρόπο ζωής 

των γυναικών στις αγροτικές κοινότητες. Βέβαια, η κατάσταση έχει αλλάξει 

σηµαντική από τότε, όµως έχουν µείνει αρκετά κατάλοιπα στον τρόπο σκέψης από 

εκείνα τα χρόνια. 

«Η στενή καθηµερινή επαφή που έχουν οι γυναίκες στην αγροτική κοινότητα τους 

επιτρέπει να βρίσκουν στη γυναικεία συντροφικότητα αρκετή οικειότητα. Τα σπίτια 

που είναι κολλητά το ένα στο άλλο, η καθηµερινή ρουτίνα που είναι για όλες η ίδια, 

διευκολύνουν εξαιρετικά τη στενή επαφή ανάµεσα στις γυναίκες. Η στενή επαφή 

ανάµεσα στις γυναίκες και η συνεχής τους απασχόληση µε τη συµπεριφορά των 

άλλων τελικά οδηγεί σε µια οµοιογένεια στη συµπεριφορά τους. Επιπλέον τους δίνει 

την επιβεβαίωση ότι αυτό που κάνουν είναι σωστό, εφόσον το ίδιο κάνουν και άλλοι, 

ενώ ταυτόχρονα τους δίνει ένα ακόµα κίνητρο να προσπαθούν να κάνουν το 

καλύτερο που µπορούν κάθε φορά. Οι συναθροίσεις που γίνονται µεταξύ των 

γυναικών στις γειτονιές είναι ένα συνεχές σχολείο ζωής όπου κάθε πρόβληµα της 

κάθε γυναίκας αντιµετωπίζεται συλλογικά στο επίπεδο της οµάδας. Αλλά σε αντίθεση 

µε τα σεµινάρια ψυχολογίας που δηµιουργούνται στις σύγχρονες µεγαλουπόλεις, για 

τον ίδιο ακριβώς λόγο, και τα οποία συνήθως οργανώνονται σε κάποιο πολιτιστικό ή 

εκπαιδευτικό κέντρο, αποκοµµένα από την καθηµερινή ζωή των συµµετεχόντων, οι 

οµαδικές συναντήσεις των γυναικών στην αγροτική κοινωνία αποτελούν ένα 

αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής. Στις συναντήσεις αυτές οι γυναίκες δε διηγούνται τα 

προβλήµατα τους η µια στη άλλη, αλλά τα ζουν επιτόπου και τα µοιράζονται στη 

πράξη» (∆ουµάνη,1989: 81).  

«Αντίθετα από την τάση που έχουν οι σύγχρονοι άνθρωποι να τυποποιούν όσο 
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µπορούν πιο πολύ τις επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες και να τις 

προγραµµατίζουν, οι παραδοσιακοί άνθρωποι, και ιδιαίτερα οι γυναίκες, µοιάζουν να 

επιζητούν ποικιλία στον αυτοσχεδιασµό σε κάθε τους δραστηριότητα, ακόµα και στη 

πιο απλή. Οι συνεχείς µικροαλλαγές στην εκτέλεση της καθηµερινής ρουτίνας είναι 

κάτι το απαραίτητο και, όπως παρατήρησε ο Miller (1958), <κάθε δουλειά, όσες 

φορές και αν έχει ξαναγίνει ίδια στο παρελθόν, αντιµετωπίζεται ουσιαστικά σαν να 

είναι η πρώτη και µοναδική>. Ο χρόνος, ο τόπος και η  σειρά µε την οποία γίνονται 

οι διάφορες κινήσεις αλλάζουν κάθε φορά. Αλλά αυτή η αλλαγή δεν είναι τυχαία, 

µόνο και µόνο για να σπάσει η µονοτονία της επανάληψης.  Εκφράζει τη βασική 

στάση των ανθρώπων του χωριού που αντιµετωπίζουν κάθε δουλειά σαν ένα γεγονός 

ενσωµατωµένο µέσα στο γενικό πλαίσιο του σπιτικού και του φυσικού 

περιβάλλοντος. Ο συντονιστικός ρόλος που έχει η γυναίκα απαιτεί από µέρους της 

να είναι συνέχεια ενήµερη για την κάθε αλλαγή που συµβαίνει  µέσα στο πεδίο της 

δράσης της, το οποίο περιλαµβάνει το σπιτικό της, τους δικούς της ανθρώπους, τα 

ζώα, τα φυτά και τις καιρικές συνθήκες. Στην ουσία αυτό που χρειάζεται η γυναίκα 

του χωριού δεν είναι απλή ενηµερότητα, αλλά ιδιαίτερη ευαισθησία στις 

µικροαλλαγές του περιβάλλοντος, ώστε να µπορεί να εκπληρώνει το συντονιστικό 

της ρόλο αποδοτικά, ελαχιστοποιώντας δηλαδή τα λάθη και µεγιστοποιώντας την 

απόδοση κάθε πράξης της, όπως απαιτεί µια κοινωνία µε τόσο περιορισµένους 

πόρους» (∆ουµάνη,1989: 86).  

Οι άνθρωποι στις αγροτικές κοινότητες ζουν σε µια ανθρωποκεντρική κοινωνία, όπου 

η αλληλεξάρτηση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στον οποίο στηρίζεται όλη η κοινωνική 

και οικονοµική δοµή, ενώ οι στενές διαπροσωπικές σχέσεις είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση της αλληλεξάρτησης. Η ζωή είναι έτσι οργανωµένη, ώστε το άτοµο να 

εκπαιδεύεται συνέχεια προς αυτή τη κατεύθυνση. Για τη µητέρα, ιδιαίτερα, το 

απαραίτητο πλαίσιο οπού µπορεί να αναπτύσσει και να βελτιώνει συνέχεια τις 

ικανότητες της για διαπροσωπικές σχέσεις είναι η οµάδα γυναικών, συγγενών και 

δικών. Από τη γέννηση, ως τα βαθιά γεράµατα η γυναίκα του χωριού περιστοιχίζεται 

από γυναίκες όλων των ηλικιών µε τις οποίες έχει µια κοινή καθηµερινή ζωή και µια 

κοινή µοίρα. Ο µητρικός ρόλος είναι κυρίως ρόλος ανθρωπίνων σχέσεων και µέσα 

στην παραδοσιακή κοινότητα οι γυναίκες βρίσκουν το είδος της ανθρώπινης επαφής 

που τις διευκολύνει στο ρόλο τους, ένα κοινωνικό πλαίσιο που όχι µόνο ανέχεται την 

έκφραση συναισθήµατος, αλλά τη θεωρεί αξία και προσφέρει συνεχείς ευκαιρίες για 

να βελτιώνεται αυτή η έκφραση µέσα από τη µίµηση. Μέσα στο πλαίσιο της 
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αγροτικής διευρυµένης  οικογένειας οι έγνοιες και οι καθηµερινές εµπειρίες είναι 

τόσο κοινές για όλες τις γυναίκες που αναπόφευκτα οδηγούν σε οικειότητα και 

αµοιβαίο ενδιαφέρον. Κάθε γυναίκα έχει κοινό συµφέρον µε την άλλη, γιατί ανήκει 

στη ίδια οµάδα και καθετί που συµβαίνει γύρω τους τις αφορά όλες σε κάποιο βαθµό 

(∆ουµάνη,1989).  

Φαίνεται ότι η κατάσταση εκείνη την εποχή ήταν αρκετά διαφορετική σε σχέση µε τη 

σηµερινή, όµως είναι ενδιαφέρον να δει κανείς τις βάσεις που έχει η σηµερινή 

νοοτροπία του χωριού και ιδιαίτερα των γυναικών.  

 

3.3.1. Ο ρόλος και η θέση της γυναίκας στην αγροτική περιοχή 

Στο παραδοσιακό αγροτικό περιβάλλον οι ρόλοι του άντρα και της γυναίκας είναι 

τελείως διαφορετικοί, αλλά συµπληρωµατικοί. Το σπίτι είναι το βασίλειο της 

γυναίκας. Η ευθύνη της είναι να φροντίζει τις φυσικές και συναισθηµατικές ανάγκες 

της οικογένειας της. Ο ρόλος της είναι συντονιστικός και συνδετικός. Η γυναίκα είναι 

το σύµβολο της αγάπης που δένει την οικογένεια. Η θέση του άντρα είναι έξω από το 

σπίτι, στην κοινότητα, όπου αγωνίζεται για να θρέψει τη γυναίκα και τα παιδιά του, 

να εξασφαλίσει τα συµφέροντά τους, να τους προστατέψει από επιθέσεις και να 

εκπροσωπήσει ευπρόσωπα την οικογένεια του στον έξω κόσµο. Σε µια σχέση 

πλήρους αλληλεξάρτησης, όπως αυτή που υπάρχει ανάµεσα στον άντρα και τη 

γυναίκα στο πλαίσιο της συνεργατικής οικογένειας, δεν υπάρχουν ανώτερος και 

κατώτερος ρόλος. Παρά όλη την πολύ υποταγµένη στάση που τηρεί η γυναίκα 

απέναντι στον άντρα της, η συµβολή της στην επιβίωση της οικογένειας είναι πάρα 

πολύ σηµαντική ώστε να θεωρηθεί δευτερεύουσα. Η έντονη παρουσία των γυναικών 

δεν µπορεί να συνδεθεί µε την εικόνα της ‘καταπιεσµένης γυναίκας’. Η ευθύτητα και 

η ένταση στο βλέµµα τους, η απουσία κάθε νευρικότητας, τα περιορισµένα αλλά 

εύστοχα σχόλια, οι ζυγισµένες πράξεις τους και η εγκαρδιότητα τους, σίγουρα δεν 

συµβαδίζουν µε την έννοια της καταπίεσης. Η παραδοσιακή γυναίκα δε µπορεί να 

θεωρηθεί καταπιεσµένη. Το µόνο µεγάλο µειονέκτηµα της γυναικείας µοίρας  είναι 

ότι αποκτά σηµασία µόνο αφού γίνεται µητέρα, και αυτό δεν είναι πάντα εφικτό για 

όλες τις γυναίκες. Μόνο αφού αποκτήσει παιδιά µπορεί η παραδοσιακή γυναίκα να 

αναλάβει το σηµαντικό ρόλο του φορέα και φύλακα της οικογενειακής ακεραιότητας 

και συνοχής. Στην ουσία η µητρότητα σηµαίνει για την παραδοσιακή  γυναίκα ότι 

έπαυε πια να είναι ένα ασήµαντο πρόσωπο και παίρνει τη θέση του σηµαίνοντος 

ατόµου (∆ουµάνη,1989).  
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Μπορεί η σηµερινή γυναίκα της αγροτικής κοινωνίας να εργάζεται και εκείνη 

παράλληλα µε τον άντρα, παρατηρούνται όµως κάποιες οµοιότητες µε τη ζωή της 

παλαιότερης γυναίκας, όπου έπαιρνε αξία µε το θεσµό της µητρότητας και φρόντιζε 

εξολοκλήρου για τις δουλειές του σπιτιού και των παιδιών.  

«Μέχρι να παντρευτεί η νέα γυναίκα µένει στο πατρικό της σπίτι, όπου η κάθε κίνηση 

της είναι ενταγµένη στο πλαίσιο του σπιτικού της, όπως το έχει οργανώσει η µητέρα 

της. Η ‘σωστή κόρη’ είναι πάνω από όλα είναι ‘υπάκουη’, δηλαδή κάνει αυτό που της 

ζητάει η µητέρα της και αυτό που πρέπει ώστε να τη βοηθήσει στη διαχείριση του 

σπιτιού. Όταν παντρεύεται η νεαρή νύφη πηγαίνει στην οικογένεια του άντρα της και 

εκεί πρέπει να κάνει προσπάθεια ώστε να ενταχθεί στην τάξη πραγµάτων, όπως την 

ορίζει η πεθερά της. Στα πρώτα χρόνια του γάµου της η καινούρια νύφη είναι 

υποταγµένη στους άλλους ενήλικους της οικογένειας του άντρα της. Αλλά, παρά την 

υποτελή της θέση είναι αναπόσπαστο πια µέλος της οικογένειας» (∆ουµάνη,1989: 

70).  

Η σηµερινή γυναίκα του χωριού έχει µια πιο ολοκληρωµένη προσωπικότητα και 

ασχολείται µε περισσότερες δραστηριότητες στη ζωή της. Αναλαµβάνει περισσότερες 

πρωτοβουλίες και έχει αρχίσει να συµµετέχει περισσότερο στα κοινά. ∆εν ζει σε µια 

τόσο ‘κλειστή’ κοινωνία, όµως είναι υποχρεωµένη να ακολουθεί τους κανόνες και 

της επιταγές του ‘µικρόκοσµου’ µέσα στον οποίο ζει. 

 

3.3.2 Οι ανάγκες της γυναίκας στην αγροτική περιοχή 

Κατ'  αρχήν θα πρέπει να σηµειωθεί πως δεν διαφέρουν οι ανάγκες της γυναίκας της 

υπαίθρου από τις ανάγκες οποιουδήποτε ανθρώπου ζει σε αυτή την κοινότητα. Απλά 

ο βαθµός ικανοποίησης των αναγκών της είναι που παρουσιάζει µεγαλύτερο 

ενδιαφέρον. «Οι ανάγκες που χρήζει να καλύψει η γυναίκα των αγροτικών περιοχών, 

στα πλαίσια της αξιοποίησης του διαθέσιµου ελεύθερου χρόνου, είναι οι εξής: 

α ) Ανάγκη για ψυχαγωγία και διασκέδαση. 

β) Ανάγκη για τουρισµό µε τη µορφή οργανωµένων διακοπών, και 

όχι µε τη µορφή απλής παύσης της εργασίας. 

γ ) Ανάγκη για επιµόρφωση. 

δ) Ανάγκη για κοινωνικές σχέσεις και συµµετοχή στα κοινά. 

ε) Ανάγκη για δηµιουργική απασχόληση. 

στ) Ανάγκη προσωπικής φροντίδας και περιποίησης» (Βαγιά, 1976: 118).  
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Α) ανάγκη για ψυχαγωγία και διασκέδαση 

Όσον αφορά την ψυχαγωγία, η γυναίκα της υπαίθρου την έχει :; ανάγκη, όπως 

κάθε άνθρωπος άλλωστε. Τις περισσότερες φορές οι ,. συνθήκες είναι τέτοιες που η 

ανάγκη αυτή µένει ανικανοποίητη. ‘Οι παράγοντες που επιδρούν στην µη-

ικανοποίηση αυτής της ανάγκης είναι οι εξής: 

α) Οι ελλιπείς ευκαιρίες για ψυχαγωγία και διασκέδαση στα πλαίσια της κοινότητας 

όπου ζει. 

β) Η έλλειψη συγκοινωνίας, η οποία θα διευκόλυνε την πρόσβαση σε διπλανές 

κοινότητες, όπου υπάρχουν κέντρα διασκέδασης, ταβέρνες 

γ) Οι απαρχαιωµένες αντιλήψεις για την αγρότισσα που την θέλουν να κοπιάζει όλη 

µέρα χωρίς να αµείβεται και να µην ικανοποιεί τις προσωπικές της ανάγκες, αλλά να 

θυσιάζεται για τα µέλη της οικογένειάς της» (Βαγιά, 1976:119).  

Β) ανάγκη για τουρισµό 

Ένας άλλος τρόπος φυγής από την καθηµερινότητα είναι ο τουρισµός. Για τη 

γυναίκα της υπαίθρου που τους θερινούς µήνες οι αγροτικές εργασίες απορροφούν το 

µεγαλύτερο µέρος της ηµέρας, οι οργανωµένες διακοπές είναι αδύνατες και τις 

περισσότερες φορές µη πραγµατοποιήσιµες. Τα αυξηµένα καθήκοντά της και τα 

ελλιπή οικονοµικά µέσα που έχει µια αγροτική οικογένεια στη διάθεση της καθιστούν 

αδύνατη τη πραγµατοποίηση διακοπών. Ο θεσµός των διακοπών δεν είναι ιδιαίτερα 

ανεπτυγµένος στις αγροτικές περιοχές, όπως είναι στα αστικά κέντρα. ∆εν συνηθίζει 

µια αγροτική οικογένεια να κάνει διακοπές µε την ίδια συχνότητα που κάνει διακοπές 

η αστική οικογένεια και αυτό γιατί στην πόλη το εργατικό δυναµικό που εργάζεται σε 

κάποια εταιρία, βιοµηχανία ή δηµόσια υπηρεσία, κάνει χρήση ενός βασικού 

δικαιώµατος, της ‘άδειας µετ’ αποδοχών’. Λογικό είναι εφόσον δεν εργάζεται για 

κάποιο χρονικό διάστηµα να αναζητήσει να ξεφύγει για λίγο από τη γεµάτη ρουτίνα 

καθηµερινότητα του. Ο αγροτικός πληθυσµός δεν έχει αυτού του είδους την 

ικανότητα και έτσι δεν έχει περιθώρια για οργανωµένες διακοπές.  

Γ) ανάγκη για επιµόρφωση 

Η ανάγκη για επιµόρφωση τις περισσότερες φορές µένει ανικανοποίητη. Τα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα δεν καλύπτουν συχνά όλες τις αγροτικές περιοχές. Τα 

ελλιπή µέσα συγκοινωνίας δηµιουργούν δυσκολίες στην πρόσβαση επιµορφωτικών 

προγραµµάτων. Οι αυξηµένες φροντίδες του σπιτιού και οι ελλιπείς υπηρεσίες 

φύλαξης παιδιών προστίθεται στον κατάλογο των παραγόντων που δρουν 
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ανασταλτικά στη συµµετοχή της γυναίκας της υπαίθρου στα επιµορφωτικά 

προγράµµατα. 

∆) ανάγκη για κοινωνικές σχέσεις και συµµετοχής στα κοινά 

Όσον αφορά την κοινωνική και πολιτική συµµετοχή της γυναίκας του χωριού 

κυριαρχεί η αντίληψη ότι η γυναίκα δεν πρέπει να ανακατεύεται στα κοινά. Η 

συµµετοχή της γυναίκας της αγροτικής περιοχής στα συλλογικά όργανα των αγροτών 

και στη πολιτική ζωή είναι ακόµη και σήµερα πολύ χαµηλή. Φαίνεται ότι παρά την 

ανάπτυξη των νόµων, η στάση των γυναικών αλλάζει µε πολύ αργό ρυθµό, η δε 

θετική επίδραση του βελτιωµένου νοµικού πλαισίου στον τρόπο ζωής και τις 

αντιλήψεις των γυναικών αργεί να φανεί. Παρά το γεγονός ότι βάσει νόµων δεν 

υφίσταται διάκριση κατά των γυναικών σχετικά µε τη συµµετοχή τους σε 

συνδικαλιστικές οργανώσεις, η εκπροσώπηση τους είναι πολύ χαµηλή.  

Ε) ανάγκη για δηµιουργική απασχόληση 

Μια επιπλέον ανάγκη που έχει η γυναίκα της υπαίθρου είναι η ανάγκη για 

δηµιουργική απασχόληση. Εκτός από την αγροτική ή µη εργασιακή της απασχόληση 

η γυναίκα της υπαίθρου έχει τη δυνατότητα να ασχολείται µε την καλλιέργεια ενός 

κήπου για ιδιοκατανάλωση, πιθανά µε τη φροντίδα κάποιων κατοικίδιων ζώων ή µε 

εργόχειρα. Αυτές τις δραστηριότητες, όµως, η γυναίκα της υπαίθρου τις θεωρεί 

περισσότερο σαν επιπλέον φόρτο εργασίας, και όχι σαν ενασχολήσεις του ελεύθερου 

χρόνου τους.  

Στ) ανάγκη προσωπικής φροντίδας και περιποίησης 

Με τον όρο της προσωπικής φροντίδας εννοείται όχι µόνο η βελτίωση της αισθητικής 

εικόνας, αλλά και την σωµατική άσκηση και ενηµέρωση σε θέµατα υγείας και 

σωστής διατροφής.  (Βαγιά, 1976). 

Η ανάγκη για προσωπική φροντίδα  και η περιποίηση υφίσταται και για τη γυναίκα 

της υπαίθρου, στον ίδιο βαθµό που ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Οι 

παραδοσιακές αντιλήψεις, όµως, που θέλουν τη γυναίκα συντηρητική από αισθητικής 

άποψης και όχι µόνο, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια στη γυναίκα της υπαίθρου. 

Επίσης, στις αγροτικές περιοχές υπάρχουν ελάχιστες υπηρεσίες που αφορούν την 

προσωπική περιποίηση της γυναίκας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 
 

4.1 Εισαγωγή 

Η έρευνα µε την οποία ασχοληθήκαµε, στα πλαίσια της πτυχιακής αυτής εργασίας, 

είχε θέµα τον ελεύθερο χρόνο των µητέρων µε παιδιά στη σχολική ηλικία στις 

αγροτικές ορεινές περιοχές. Η έρευνα αυτή διεξαχθεί στο δήµο Τυλίσου στου Νοµού 

Ηρακλείου. Ο δήµος αυτός περιλαµβάνει τι δηµοτικό διαµέρισµα Τυλίσου, καθώς και 

άλλα 11 δηµοτικά διαµερίσµατα.  Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε ήταν ποσοτική µε 

ερωτηµατολόγια, τα οποία αφορούσαν όλες τις µητέρες µε παιδιά σχολικής ηλικίας, 

οι οποίες είναι κάτοικοι του παραπάνω δήµου, ανεξαρτήτου ηλικίας και εθνικότητας.  

 

4.2 Σκοπός 

Ο σκοπός της έρευνας αυτής είναι η εµπειρική διαπίστωση της ύπαρξης ή της µη 

ύπαρξης ελεύθερου χρόνου, για την κατηγορία του πληθυσµού που εξετάζεται, 

δηλαδή τις µητέρες µε παιδιά στη σχολική ηλικία, οι οποίες ζουν σε αγροτικές 

ορεινές περιοχές. Επίσης, σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθεί σε περίπτωση 

ύπαρξης ελεύθερου χρόνου σε αυτόν το πληθυσµό, κατά πόσο αξιοποιείται µε τρόπο 

που οι ίδιες οι µητέρες επιθυµούν.  

 

4.3 Στόχοι 

Στόχοι της έρευνας µας είναι: 

 

• Εξέταση ύπαρξης ελεύθερου χρόνου 

• Μέτρηση βαθµού ικανοποίησης από τον ελεύθερο χρόνο 

• Εξακρίβωση του βαθµού επιρροής της κοινότητας στον ελεύθερο χρόνο 

• Σύνδεση του ρόλου της γυναίκας µε τον ελεύθερο χρόνο της 

 

4.4 ∆ιαδικασία έρευνας 

Η έρευνα διήρκησε τέσσερις (4) µήνες. Ο πληθυσµός µας ήταν πενήντα τρεις(53) 

γυναίκες µε παιδιά σχολικής ηλικίας, οι οποίες διαµένουν στο ∆ήµο Τυλίσου. 

Ξεκινώντας την έρευνα πεδίου, ήρθαµε σε επαφή µε το ∆ήµο Τυλίσου, µε το 
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∆ηµοτικό Σχολείο Τυλίσου, µε το Γυµνάσιο Τυλίσου καθώς επίσης και µε το Κέντρο 

Εκπαίδευσης Κοινοτικής Ανάπτυξης Τυλίσου (Κ.Ε.Κ.Α.), µε σκοπό τη συλλογή 

στοιχείων που αφορούσε το δείγµα µας. 

Εξασφαλίζοντας το δείγµα της έρευνας, συντάξαµε το πρώτο ερωτηµατολόγιο, 

βασιζόµενοι στους άξονες που είχαµε επιλέξει, οι οποίοι θα αναφερθούν παρακάτω. 

Πριν την διεξαγωγή της κύριας έρευνας πραγµατοποιήσαµε µία προέρευνα, σε 

πληθυσµό επτά (7) γυναικών, οι οποίες κατοικούν στην πόλη του Ηρακλείου. Στόχος 

της προέρευνας ήταν οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις για την βελτίωση του 

ερωτηµατολογίου. 

Αξίζει να αναφέρουµε, πως κατά τη διάρκεια της έρευνας ως φυσική απόρροια ήταν 

να αντιµετωπίσουµε κάποια εµπόδια που αφορούσαν την προσέγγιση των γυναικών 

µε παιδιά τα οποία φοιτούν στο Λύκειο. Πιο συγκεκριµένα η δυσκολία που 

αντιµετωπίσαµε στην προσέγγιση των γυναικών έγκειται στο γεγονός της µη ύπαρξης 

Λυκείου στο ∆ήµο Τυλίσου, µε αποτέλεσµα τα παιδιά να φοιτούν σε διαφορετικά 

Λύκεια της ευρύτερης περιοχής. Η προαναφερθείσα δυσκολία αντιµετωπίστηκε µέσω 

της έρευνας των αρχείων του Γυµνασίου Τυλίσου και του Κ.Ε.ΚΑ.  

Μια επιπρόσθετη δυσκολία αποτέλεσε το γεγονός της προσέγγισης των γυναικών, οι 

οποίες διαµένουν στα υπόλοιπα ∆ηµοτικά διαµερίσµατα του ∆ήµου Τυλίσου. 

Κατά την διεξαγωγή της έρευνας παρατηρήθηκε ότι ένα µεγάλο µέρος των γυναικών 

δεν µπορούσαν να κατανοήσουν και να απαντήσουν σε απλές ερωτήσεις, γεγονός που 

φανερώνει το χαµηλό µορφωτικό επίπεδό τους. Αυτό εξάλλου φαίνεται από τη 

µελέτη κοινότητας Τυλίσου που διεξαχθεί από το κέντρο εκπαίδευσης κοινοτικής 

ανάπτυξης Τυλίσου.  

Τέλος, αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός µερικές από τις γυναίκες δεν ήθελαν να 

συµµετέχουν στην έρευνα, γιατί, όπως είπαν δεν είχαν κανένα ενδιαφέρων για την 

κοινότητα της Τυλίσου. Ίσως αυτό να οφείλεται και στις πολιτικές αντιπαραθέσεις 

που κυριαρχούν στην περιοχή, παρόλο που εξηγήθηκε ότι η έρευνα δεν διεξάγεται 

από το δήµο. 

4.5 Βασικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού της κοινότητας Τυλίσου  

Στη προσπάθεια να δώσουµε µια ολοκληρωµένη εικόνα στο τοµέα της κοινωνικής 

σύνθεσης του πληθυσµού της Τυλίσου, παραθέτουµε κάποια γενικά βασικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία µπορούν να λειτουργήσουν σαν  άξονες προσανατολισµού 
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για την υλοποίηση έρευνας –δράσης και  το σχεδιασµό προγραµµάτων στα πλαίσια 

της κοινότητας.  

 Στη κοινότητα Τυλίσου, στα πλαίσια της σύνθεσης  της οικογένειας και τη 

διαµόρφωση της οικογενειακής ζωής , φαίνεται να κυριαρχεί η πυρηνική 

οικογένεια, παράλληλα όµως παρατηρείται απουσία συµβίωσης 

συγκεκριµένων µελών (παππούδες –γιαγιάδες)  στην ίδια στέγη. Η 

συγκεκριµένη περιοχή, εντάσσεται στην κατηγορία της αγροτικής 

κοινότητας, γεγονός που θα δήλωνε την ύπαρξη πολυµελών οικογενειών, 

κάτι που όµως δεν ισχύει στην Τύλισο. Αντίθετα, υπερισχύει (µε ποσοστό 

23,4%), το πρότυπο των τετραµελών οικογενειών.   

 Όσον αφορά τα επίπεδα γήρανσης και νεότητας του πληθυσµού της 

Τυλίσου, φαίνεται να διατηρείται ισορροπία και µια ενδεχόµενη αντιστοιχία, 

καθώς το 36% του πληθυσµού είναι άνω των εξήντα ετών, ενώ το 32,7% 

είναι κάτω των είκοσι εννέα ετών.  

 Παρατηρείται διαφοροποίηση σχετικά µε την επιλογή µετακίνησης του 

νεανικού πληθυσµού. Πιο συγκεκριµένα, φαίνεται ο γυναικείος νεανικός 

πληθυσµός να στρέφεται περισσότερο προς το αστικό κέντρο, σε αντίθεση 

µε τον αντρικό πληθυσµό, ο οποίος περιορίζεται στα πλαίσια του ∆ήµου.  

 Το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσµού της Τυλίσου, κυµαίνεται σε χαµηλά 

επίπεδα. 

 Η κατάσταση στον αγροτικό τοµέα φαίνεται να παρουσιάζει µια φθίνουσα 

πορεία. Ενώ το επάγγελµα του αγρότη ήταν το κυρίαρχο, παρουσιάζει 

µείωση. Αυτό διαφαίνεται από το γεγονός ότι από τους σηµερινούς 

εργαζοµένους µόλις το  46,6% ανήκει στην κατηγορία των αγροτών. Η 

φθίνουσα αυτή κατάσταση αποτυπώνεται και στις ηλικίες του ενεργού 

επαγγελµατικά πληθυσµού. Το 26,4% του ενεργού αγροτικού πληθυσµού 

είναι ήδη πάνω από 60 ετών, µόλις πριν τη συνταξιοδότησή του. Ενώ στις 

νεανικές ηλικίες 17-29 ετών, βρίσκεται στην τελευταία θέση απ όλα τα 

επαγγέλµατα. (Μελέτη κοινότητας Τυλίσου, Κέντρου Εκπαίδευσης 

Κοινοτικής Ανάπτυξης Τυλίσου, 2003.) 
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4.6 Το εργαλείο της έρευνας. 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, το κύριο εργαλείο που χρησιµοποιήσαµε για να 

συλλέξουµε τα στοιχεία µας, ήταν το ερωτηµατολόγιο, αποτελούµενο από 

προκατασκευασµένες, ανοιχτές και κλειστού τύπου ερωτήσεις.  

Σύµφωνα µε τον αριθµό του δείγµατος και τους τοµείς που θέλαµε να διερευνήσουµε, 

θεωρήσαµε ότι θα είναι αποτελεσµατικότερο, τόσο στην συλλογή όσο και στην 

επεξεργασία, η  ανάλυση και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας. Η 

επεξεργασία έγινε µε τη βοήθεια των προγραµµάτων SPSS και word.  

Οι κεντρικοί άξονες του ερωτηµατολογίου που στηρίχθηκε η έρευνα µας ήταν οι 

εξής: 

1. δηµογραφικά στοιχεία 

2. ύπαρξη ελεύθερου χρόνου 

3. ικανοποίηση από τον ελεύθερο χρόνο 

4. κοινότητα και ελεύθερος χρόνος 

5. γυναίκα και ελεύθερος χρόνος 

Παρακάτω, θα παρουσιαστούν συνολικά τα αποτελέσµατα της έρευνας, µέσω 

διαγραµµάτων και λοιπών σχολίων. 
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4.7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Α. ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  
ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ  

Ο µέσος όρος ηλικίας των ερωτηθέντων είναι περίπου 37 ετών. Η µικρότερη ηλικία 

του δείγµατος είναι 27 ετών, ενώ η µεγαλύτερη είναι 55. Το δείγµα χωρίζεται σε 4 

ηλικιακές οµάδες, όπου το µεγαλύτερο µέρος καταλαµβάνει η οµάδα 30-40 ετών µε 

ποσοστό 75,6%.  Επίσης, το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος, δηλαδή 26 γυναίκες 

(57,8%) , δήλωσε ότι είχε 2 παιδιά.  

 

ΕΡΓΑΣΙΑ  

Όσον αφορά τα ποσοστά της εργασίας, το 40% των γυναικών, δηλαδή 18 γυναίκες, 

δήλωσε ότι δεν εργάζεται, ενώ το 48,9%, (22 γυναίκες) δήλωσε ότι εργάζεται. Ένα 

ποσοστό µόλις 8,9% ανέφερε ότι εργάζεται περιστασιακά. Το 2,2% δεν απάντησε 

στην ερώτηση. Από τις γυναίκες που απάντησαν ότι εργάζονται, το µεγαλύτερο 

ποσοστό, 42,2%, (19 γυναίκες), απάντησε ότι εργάζεται ως υπάλληλος, ενώ 

µικρότερα ποσοστά είχαν οι απαντήσεις, αυτοαπασχολούµενος, αγρότης, 

οικογενειακή επιχείρηση. Το 40% δεν απάντησε την ερώτηση, καθώς δεν εργάζεται.  

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργασία

 
Πίτα 1 
1ΠΗΓΗ: Έρευνα που αφορά την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των µητέρων µε 

παιδιά στη σχολική ηλικία στις αγροτικές περιοχές, παράδειγµα Τυλίσου. 

                                                 
1 Όλα τα γραφήµατα και οι πίνακες που ακολουθούν προέρχονται από τη συγκεκριµένη έρευνα.  
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Β. ΥΠΑΡΞΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 
ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ∆ΟΥΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ 

Από τις 25 γυναίκες οι οποίες εργάζονται, η πλειοψηφία απάντησε ότι καταναλώνει 

πάνω από 6 ώρες ηµερησίως στη εργασία, µε ποσοστό 51,1 % (23 γυναίκες), ενώ το 

ποσοστό µόλις 4,4% (2 γυναίκες) απάντησε ότι καταναλώνει 6 ώρες. Το 44,4% του 

δείγµατος δεν απάντησε διότι δεν εργάζεται. Όσον αφορά τις δουλειές του σπιτιού, το 

µεγαλύτερο ποσοστό 64,4%, δηλαδή 29 γυναίκες,  απάντησε ότι στις δουλείες του 

σπιτιού καταναλώνει πάνω από 3 ώρες.  10 εκ των γυναικών καταναλώνουν 2-3 ώρες 

σε ποσοστό 22,2%, ενώ ένα µικρότερο ποσοστό 13,3% καταναλώνει στις δουλειές 

του σπιτιού 1-2 ώρες.  

 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Η συντριπτική πλειοψηφία 95,6% απάντησε ότι δεν έχε οικιακή βοηθό, και µόνο 2 

γυναίκες  (4,4%) απάντησαν ότι διαθέτει.  Επίσης, 40 γυναίκες, δηλαδή το 88.9% 

απάντησαν ότι µαγειρεύουν οι ίδιες για την οικογένεια, ενώ µόλις το 6,7% των 

ερωτηθέντων απάντησε όχι. Το 4,4 % δεν απάντησε στην ερώτηση. Περισσότερες 

από τις µισές γυναίκες του δείγµατος, 51,1% , οι οποίες µαγειρεύουν απάντησαν ότι 

καταναλώνουν στο µαγείρεµα 2 ώρες.  Το 33,3 % (15 γυναίκες) απάντησε ότι για 

αυτή τη δραστηριότητα χρειάζεται 1 ώρα, ενώ το 6,7% δεν απάντησε στην ερώτηση.  

Από την άλλη πλευρά 4 γυναίκες του δείγµατος που απάντησαν ότι δεν ασχολούνται 

µε την µαγειρική, δήλωσαν ασχολείται η µητέρα τους, ενώ το 4,4% (2 γυναίκες) 

δήλωσε ο σύζυγός τους. Ακόµα,  το µεγαλύτερο ποσοστό, 77,8%, (35 γυναίκες) 

δήλωσε ότι δεν υπάρχουν συγγενείς ή άλλα άτοµα στο σπίτι τα οποία τους βοηθούν, 

ενώ το 22,2% απάντησε ότι υπάρχουν. Τέλος,  η συντριπτική πλειοψηφία 93,3% (42 

γυναίκες) απάντησε ότι δεν υπάρχουν άτοµα τα οποία να φροντίζουν στο σπίτι. Το 

6,7% του δείγµατος ανέφερε ότι υπάρχουν.  

 

∆ΙΑΒΑΣΜΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

Περισσότερες από τις µισές γυναίκες, δηλαδή  25, ασχολούνται 1-2 ώρες µε το 

διάβασµα των παιδιών. Ένα σηµαντικό ποσοστό 22,2 % (10 γυναίκες) δεν ασχολείται 

καθόλου, ενώ 2-3 ώρες ασχολείται το13,3%. Το µικρότερο ποσοστό 6,7% ασχολείται 

πάνω από 3 ώρες, και  το 2,2% δεν απάντησε στην ερώτηση.  
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

Το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος, 55,6% (25 γυναίκες) απάντησε ότι 

παρακολουθεί τηλεόραση 1-2 ώρες ηµερησίως. Επίσης, ένα σηµαντικό ποσοστό της 

τάξεως του 28,9% (13 γυναίκες) παρακολουθεί 3-5 ώρες . Το 13,3 % δεν 

παρακολουθεί καθόλου τηλεόραση, ενώ το 2,2% παρακολουθεί πάνω από 5 ώρες.  

 

ΩΡΕΣ ΥΠΝΟΥ 

Από τις 45 γυναίκες, οι 20 απάντησαν ότι κοιµούνται 7 ώρες ηµερησίως,  οι 11 

απάντησαν ότι κοιµούνται 6 ώρες,  ενώ 8 γυναίκες απάντησαν πάνω από 7 ώρες  

και τέλος 6γυναίκες απάντησαν 5 ώρες.  

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟ  

Η συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή το 86,7% (39 γυναίκες) απάντησε ότι δεν ανήκει 

σε κάποιο σύλλογο, ενώ το 13,3% (6 γυναίκες) απάντησε ότι ανήκει.  Το 8,9% από 

αυτές που απάντησαν ότι ανήκουν, δήλωσαν ότι συµµετέχουν στο σύλλογο γυναικών, 

ενώ το 2,2% ανήκουν στο πολιτιστικό σύλλογο και ένα άλλο 2,2% ανήκει στο 

σύλλογο γονέων και κηδεµόνων.  

 

∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ 

Το 60% του δείγµατος (27 γυναίκες)  απάντησε ότι βγαίνει 2 φορές το µήνα 

οικογενειακώς.  Το 13,3 % ( 6 γυναίκες) απάντησε ότι βγαίνει λιγότερο από 2 φορές. 

Επίσης το 13,3% απάντησε ότι δεν βγαίνει ποτέ, το 6,7 είπε ότι βγαίνει 4 φορές το 

µήνα και το 2,2% είπε ότι βγαίνει περισσότερο από 4 φορές το µήνα οικογενειακώς. 

Σχετικά µε τα πρόσωπα που επιλέγουν να διασκεδάσουν µαζί, το µεγαλύτερο 

ποσοστό του δείγµατος, δηλαδή το 55,6% (25 γυναίκες) απάντησε ότι επιλέγει να 

διασκεδάσει οικογενειακώς. Το 24,4 % των γυναικών επιλέγει να διασκεδάσει µε το 

σύζυγό, ενώ µόλις το 6,7% απάντησε µόνη. Το 13,3% ( 6 γυναίκες) δεν απάντησε την 

ερώτηση.    

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  

Συχνά απάντησε το µεγαλύτερο ποσοστό το δείγµατός, δηλαδή το  57,8 %(26 

γυναίκες). Το 26,7% ( 12 γυναίκες) απάντησε ότι επισκέπτεται συγγενείς σπάνια, ενώ 

το  13,3% (6 γυναίκες) απάντησε καθηµερινά. Το 2,2% δεν απάντησε τη ερώτηση.  
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ΤΑΞΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ 

Το µεγαλύτερο ποσοστό 46.7% (21 γυναίκες) απάντησε ότι πηγαίνει σπάνια ταξίδια 

και εκδροµές, το 35,6 % απάντησε καθόλου και το 15,9% απάντησε συχνά.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ  

Οι περισσότερες απαντήσεις σε αυτή την ανοιχτή ερώτηση ήταν σχεδόν οι ίδιες, 

καθώς η καθηµερινότητα των γυναικών φαίνεται ότι δε διαφέρει. ∆ήλωσαν ότι 

ξυπνούν πολύ πρωί, περίπου στις 7. Ετοιµάζουν τα παιδιά για το σχολείο, όσες 

δουλεύουν, πηγαίνουν στην εργασία τους, διαφορετικά ασχολούνται µε τις δουλειές 

του σπιτιού, πηγαίνουν για ψώνια ή επισκέπτονται κάποιο συγγενή. Ετοιµάζουν στη 

συνέχεια το µεσηµεριανό φαγητό, ασχολούνται µε το διάβασµα των παιδιών, µε τις 

δουλειές του σπιτιού, κοιµούνται αν έχουν χρόνο ή ετοιµάζουν το φαγητό της 

επόµενης µέρας. Αν τους έχει µείνει καθόλου χρόνος, µπορεί να χαλαρώσουν και να 

δουν τηλεόραση, να διαβάσουν κάποιο βιβλίο και µετά να κοιµηθούν.  

 

 

Γ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ 

 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

Το 64,4% (29 γυναίκες) θεωρεί ότι έχει λίγες ελεύθερες ώρες, το 22,2% (10 γυναίκες) 

απαντά ότι δεν έχει καθόλου ελεύθερες ώρες, ενώ το  11,1% (5 γυναίκες) θεωρεί ότι 

οι ελεύθερες ώρες που έχει στη διάθεση του είναι αρκετές. Μόλις το 2,2% απαντά ότι 

έχει πολλές ελεύθερες ώρες. Το 28,9% απάντησε ότι έχει 2 ελεύθερες ώρες 

ηµερησίως, το 24,4% απάντησε ότι έχει 3, το 20% απάντησε ότι διαθέτει 1 ώρα, ενώ 

4 ώρες ανέφερε ότι έχει το 15,6 %. Το 6,7 είπε ότι δεν έχει καθόλου ελεύθερες ώρες, 

και το 4,4 απάντησε ότι έχει πάνω από 4 ώρες ελεύθερο χρόνο ηµερησίως.  
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ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4
ΩΡΕΣ

4 ΩΡΕΣ3 ΩΡΕΣ2 ΩΡΕΣ1 ΩΡΕΣ0 ΩΡΕΣ

ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΧΕΤΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ;
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ 

Οι  21 γυναίκες του δείγµατος απάντησαν ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένες από 

τον ελεύθερο χρόνο που έχουν  στη διάθεσή τους. 12 γυναίκες είπαν ότι είναι λίγο 

ικανοποιηµένες, ενώ 10 δήλωσαν αρκετά ικανοποιηµένες. Πολύ ικανοποιηµένες 

δήλωσε µόλις 1 γυναίκα, ενώ 1 δεν απάντησε καθόλου την ερώτηση.  
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ΠΟΛΥΑΡΚΕΤΑΛΙΓΟΚΑΘΟΛΟΥ

ΕΙΣΑΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ
ΓΙΑ ΕΣΑΣ;
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Ικανοποίηση από ελεύθερο χρόνο
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Σε αυτή τη ανοιχτή ερώτηση οι περισσότερες απαντήσεις έµοιαζαν µεταξύ τους. 

Πολλές απάντησαν ότι τον ελεύθερο χρόνο τους ασχολούνται µε την περιποίηση του 

εαυτού τους, µε το να ξεκουράζονται ή να διαβάζουν κάποιο βιβλίο. Αρκετές 

απάντησαν ότι ασχολούνται µε την οικογένεια τους και κυρίως µε τα παιδιά τους, 

όπου πηγαίνουν βόλτα µαζί τους, ή και χωρίς αυτά επισκέπτονται συγγενείς  και 

φίλους. Κάποιες απάντησαν ότι ασχολούνται µε το πλέξιµο, το διάβασµα ή στον 

ελεύθερο χρόνο τους προτιµούν να κοιµούνται.  

 

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος , δηλαδή το 44,4% απάντησε ότι οι ανάγκες 

τους καλύπτονται λίγο, το 35,6% απάντησε καθόλου, ενώ  το 11,1% απάντησε 

αρκετά.  Μόλις το 2,2% απάντησε πολύ, ενώ το 6,7 % δεν απάντησε τη ερώτηση. 
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Στην ανοιχτή ερώτηση που αναφέρεται στις ανάγκες που δεν καλύπτονται στον 

ελεύθερο χρόνο, οι περισσότερες γυναίκες απάντησαν ότι δεν καλύπτονται οι 

ατοµικές-προσωπικές  τους ανάγκες, καθώς και η ανάγκη για ψυχαγωγία και 

διασκέδαση. Κάποιες ανέφεραν ότι δεν καλύπτονται οι ανάγκες για επιµόρφωση, 

αθλητισµό και ενηµέρωση. Αντιθέτως, στην ερώτηση όπου αναφέρονται οι ανάγκες 

που καλύπτονται από τον ελεύθερο χρόνο, η πλειοψηφία απάντησε ότι στον ελεύθερο 

χρόνο καλύπτονται ανάγκες που αφορούν την οικογένεια, τα παιδιά, υποχρεώσεις 

σπιτιού και τις κοινωνικές υποχρεώσεις. Λίγες ήταν αυτές που απάντησαν ότι 

καλύπτουν ανάγκες όπως αυτές της ηρεµίας και της ξεκούρασης.  

 

ΠΟΛΥΑΡΚΕΤΑΛΙΓΟΚΑΘΟΛΟΥ

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ;
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∆. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών 42,2% (19 γυναίκες) απάντησε ότι δεν 

γνωρίζει αν υπάρχουν ευκαιρίες αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου στην κοινότητα, 

το 35,6% (16 γυναίκες) θεωρεί ότι είναι λίγες οι ευκαιρίες, το 20% (9 γυναίκες) 

πιστεύει ότι δεν δίνονται καθόλου ευκαιρίες από την κοινότητα και µόνο το 2,2% 

θεωρεί ως αρκετές τις ευκαιρίες που δίνονται. Εν συνεχεία, στη διατύπωση της 

πρότασης να αναφέρουν κάποιες ευκαιρίες αν υπάρχουν to 64,4% (29 γυναίκες) δεν 

απάντησε ενώ από το 35,6 % που απάντησε η πλειοψηφία ανέφερε την λειτουργία 

του συλλόγου των γυναικών και της γυµναστικής. 

Στην ερώτηση που αφορά την εκµετάλλευση των ευκαιριών που παρέχει η κοινότητα, 

από το συνολικό ποσοστό των ερωτηθέντων που είναι το 62,2% (το 37,8% δεν 

απάντησε) το 53,3% απάντησε ότι δεν εκµεταλλεύονται καθόλου τις ευκαιρίες που 

δίνονται, το 6,7% υποστηρίζει ότι τις εκµεταλλεύεται λίγο ενώ µόλις το 2,2% θεωρεί 

ότι τις εκµεταλλεύεται αρκετά.   

Τέλος, στην ερώτηση που αναφέρεται στην ικανοποίηση από τις ευκαιρίες που 

παρέχει η κοινότητα,  το  ποσοστό του 53,3% δεν απάντησε αν είναι ικανοποιηµένο, 

διότι στο πρώτο ερώτηµα του συγκεκριµένου άξονα απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν 

εάν η κοινότητα παρέχει ευκαιρίες αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου. Ενώ το ποσοστό 

του 46,7% που απάντησε, διαµοιράστηκε σε αυτές που θεωρούν ότι είναι 

ικανοποιηµένες λίγο, σε ποσοστό 24,4%, σε αυτές που δεν είναι ικανοποιηµένες 

καθόλου, σε ποσοστό 17,8% και τέλος σε αυτές που είναι αρκετά ικανοποιηµένες σε 

ποσοστό 4,4%. 
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∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩΑΡΚΕΤΕΣΛΙΓΕΣΚΑΘΟΛΟΥ

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;
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Ευκαιρίες από την Κοινότητα
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∆ΙΕΞΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Από το συνολικό ποσοστό των γυναικών που είναι το 97,8% (το 2,2% δεν απάντησε), 

η πλειοψηφία απάντησε θετικά σε ποσοστό 91,1% (41γυναίκες), ενώ το 6,7% 

απάντησε αρνητικά. 

Στις γυναίκες που απαντούν θετικά στο προαναφερθέν ερώτηµα, τους ζητάµε να 

αναφέρουν διεξόδους αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου που θα µπορούσαν να 

δηµιουργηθούν στην κοινότητα. αυτές που απαντούν ανήκουν στο ποσοστό του 

46,7%, ενώ αυτές που δεν απαντούν ανήκουν στο ποσοστό του 53,3%. Πιο 

συγκεκριµένα οι απόψεις των γυναικών που απαντούν κυµαίνονται στα παρακάτω: 

 Το  ποσοστό του 6,7% απάντησε ότι δεν γνωρίζει. 

 Το ποσοστό του 11% υποστηρίζει την δηµιουργία αθλητικών 

δραστηριοτήτων. 
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 Το ποσοστό του 8,8%  θεωρεί σηµαντική τη δηµιουργία δραστηριοτήτων που 

αφορούν τις γυναίκες (χώρος συνάντησης γυναικών, γυναικείος 

συνεταιρισµός κ.τ.λ.). 

 Το ποσοστό του 4,4% απάντησε ότι δεν τους αφορά ή δεν τους ενδιαφέρει η 

κοινότητα. 

 Το ποσοστό του 15,8% έδωσε διάφορες απαντήσεις όπως: εκδροµές, 

βιβλιοθήκη, µουσική, πολιτιστικές και οµαδικές δραστηριότητες, οµάδες 

υγειάς, κάτι παραγωγικό, δηµιουργικό, επιµορφωτικό ,χειροτεχνικό κ.α. 

 

 

Ε. ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Στην ερώτηση που αφορά την επάρκεια του ελεύθερου χρόνου, από το ποσοστό του 

97,8% το οποίο απάντησε, (2,2% δεν απάντησε), το 42,2,% (19 γυναίκες) απάντησε 

ότι ο ελεύθερος χρόνος που τους αποµένει είναι λίγος. Ακολούθως  το 31,1% (14 

γυναίκες) θεωρεί ότι δεν είναι καθόλου επαρκής, το 22,2% (10 γυναίκες) υποστηρίζει 

ότι είναι αρκετός. Ενώ το 2,2% θεωρεί ότι ο χρόνος που τους αποµένει είναι πολλής. 

ΠΟΛΥΑΡΚΕΤΑΛΙΓΟΚΑΘΟΛΟΥ

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ
ΓΙΑ ΕΣΑΣ;
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΖΥΓΟΥ 

Από το συνολικό ποσοστό του 97,8% που απάντησε (το 2,2% δεν απάντησε), το 

73,3%  (33 γυναίκες) απάντησε αρνητικά ενώ το 24,4% (11 γυναίκες)  θετικά. 

Στο υποερώτηµα, που νοµίζουν ότι οφείλεται ο περισσότερος ελεύθερος χρόνος του 

συζύγου τους, σε σύγκριση µε αυτές,  από το ποσοστό του 24,4% η πλειοψηφία 

υποστηρίζει ότι οφείλεται στη φροντίδα του σπιτιού και των παιδιών στα οποία 

διαθέτουν περισσότερο χρόνο από εκείνον, ενώ καµία δεν αναφέρει άλλο λόγο εκτός 

από τους παραπάνω.    

 

 

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Το ποσοστό του 93,3% των γυναικών που απάντησε, (6,7% δεν απάντησε), θεωρεί 

ότι η θέση της γυναίκας στην τοπική κοινωνία επηρεάζει την αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου σε ποσοστό 60% (27 γυναίκες)  ενώ το ποσοστό 33,3% πιστεύει 

ότι δεν επηρεάζει.  

Στην ερώτηση ‘γιατί;’ η πλειοψηφία που απάντησε ότι η θέση της γυναίκας στην 

τοπική κοινωνία επηρεάζει την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου θεωρεί ότι 

οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στο χωριό και στο ότι το 

χωρίο είναι µια κλειστή κοινωνία που ό,τι και να κάνουν σχολιάζεται. Από την άλλη 

πλευρά όσες απάντησαν ότι δεν επηρεάζεται η αξιοποίηση ανέφεραν διάφορους 

λόγους, όπως ότι δεν είναι από εκεί οπότε δεν τις ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσµος, ότι 

δεν ασχολούνται µε την κοινότητα, ότι δεν έχουν ελεύθερο χρόνο, αλλά ακόµη και αν 

είχαν θα µπορούσαν να τον εκµεταλλευτούν.    

ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η
ΘΕΣΗ ΤΗΣ

ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ;

Θέση της γυναίκας στην τοπική κοινωνία

 

Πίτα 2 
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4.8 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Στη συνέχεια θα παραθέσουµε τις υποθέσεις του ερευνητικού µας µέρους οι οποίες 

είναι οι εξής: 

Α) Ο πραγµατικός ελεύθερος χρόνος µετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων των 

κοινωνικών ρόλων της γυναίκας ενδέχεται να είναι ελάχιστος (µικρότερος από 

δύο ώρες ηµερησίως). 

 

 ΕΧΕΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ; 

Πίνακας 23 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 10 22,2 22,2 22,2 

  ΛΙΓΕΣ 29 64,4 64,4 86,7 

  ΑΡΚΕΤΕΣ 5 11,1 11,1 97,8 

  ΠΟΛΛΕΣ 1 2,2 2,2 100,0 

  Total 45 100,0 100,0   

 

 

 

 ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΧΕΤΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ; 

Πίνακας 24 

  Frequency Percent 

Cumulative 

Percent 

 0 ΩΡΕΣ 3 6,7 6,7 

  1 ΩΡΕΣ 9 20,0 26,7 

  2 ΩΡΕΣ 13 28,9 55,6 

  3 ΩΡΕΣ 11 24,4 80,0 

  4 ΩΡΕΣ 7 15,6 95,6 

  ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4 ΩΡΕΣ 2 4,4 100,0 

  Total 45 100,0   
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• Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει ότι το 55,6% έχουν έως δύο ώρες ενώ 

και το 86,7% θεωρεί ότι δεν έχει καθόλου ή ότι έχει λίγες ελεύθερες ώρες. 

Εποµένως, η υπόθεσή µας επαληθεύεται. 

 

Β) Η ύπαρξη επαρκούς ελεύθερου χρόνου(πάνω από δύο ώρες ηµερησίως) δεν 

σχετίζεται µε την ικανοποίηση από την αξιοποίηση του. 

Πίνακας 42 

 ΩΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ Total 

  
ΕΩΣ 2 

ΩΡΕΣ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 

ΩΡΕΣ   

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΙΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ; 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

39,1% 36,8% 38,1% 

  ΛΙΓΟ 47,8% 47,4% 47,6% 

  ΑΡΚΕΤΑ 8,7% 15,8% 11,9% 

  ΠΟΛΥ 4,3% ,0% 2,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

• Από τα αποτελέσµατα του παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι οι γυναίκες 

θεωρούν ότι µε τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου καλύπτουν λίγο τις 

ανάγκες τους ή δεν καλύπτουν καθόλου, είτε έχουν πάνω από δύο ώρες 

ελεύθερες, είτε έχουν έως δύο ώρες. 

• ∆ιενεργώντας στατιστικό έλεγχο υποθέσεων x2,  διαπιστώνουµε ότι δεν 

υπάρχει κάποια συσχέτιση ανάµεσα στις ώρες ελεύθερου χρόνου και στις 

ανάγκες που καλύπτονται από τις δραστηριότητές του. (x2 =1,281, d.f. = 3, p 

= 0,734) 
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Πίνακας 44 

 ΩΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ Total 

  ΕΩΣ 2 ΩΡΕΣ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 

2 ΩΡΕΣ   

ΕΙΣΑΣΤΕ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ 
ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ; 

ΚΑΘΟΛΟΥ
62,5% 30,0% 47,7% 

  ΛΙΓΟ 16,7% 40,0% 27,3% 

  ΑΡΚΕΤΑ 20,8% 25,0% 22,7% 

  ΠΟΛΥ ,0% 5,0% 2,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουµε ότι οι γυναίκες του δείγµατος δηλώνουν 

ότι δεν είναι ικανοποιηµένες από τον ελεύθερο χρόνο τους ανεξάρτητα από τις ώρες 

που έχουν για τον εαυτό τους. (x2 =5,875, d.f. = 3, p = 0,118). Πιο συγκεκριµένα το 

79,2% που απάντησε ότι έχει έως δύο ελεύθερες ώρες δεν είναι καθόλου ή είναι λίγο 

ικανοποιηµένες, αλλά και το 70% που απάντησε ότι έχει πάνω από δύο ελεύθερες 

ώρες πάλι δεν είναι ικανοποιηµένο ή είναι λίγο. Άρα η υπόθεσή µας επαληθεύεται.  

 

 

Γ) Η αδυναµία ικανοποίησης από τον ελεύθερο χρόνο οφείλεται κυρίως στην 

αδυναµία της κοινότητας να καλύψει τις ανάγκες για ψυχαγωγία ή και το 

γεγονός ότι η κοινότητα δεν επιθυµεί να την καλύψει. 

 

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ; * ΕΙΣΑΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ; 
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Πίνακας 60 

 ΕΙΣΑΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ; Total 

  ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ   

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΕΙ 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ; 

ΚΑΘΟΛΟΥ

9,1% 9,1% 2,3% ,0% 20,5% 

  ΛΙΓΕΣ 20,5% 9,1% 4,5% 2,3% 36,4% 

  ΑΡΚΕΤΕΣ ,0% ,0% 2,3% ,0% 2,3% 

  ∆Ε 

ΓΝΩΡΙΖΩ 
18,2% 9,1% 13,6% ,0% 40,9% 

Total 47,7% 27,3% 22,7% 2,3% 100,0%

 

∆εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση των δύο µεταβλητών, καθώς πολύ 

µεγάλο µέρος του δείγµατος (41%) δεν φαίνεται να γνωρίζει κάποια προγράµµατα 

της κοινότητας, γεγονός που δηλώνει πιθανόν µία δυσλειτουργία των προγραµµάτων 

αυτών (x2 = 8,765, df = 9, p = 0,459) 

 

∆) Η θέση της γυναίκας στην τοπική κοινωνία και γενικά στην ελληνική 

επηρεάζει την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. 

 

Πίνακας 39 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΟΧΙ 15 33,3 35,7 35,7 

  ΝΑΙ 27 60,0 64,3 100,0 

  Total 42 93,3 100,0   

Missing System 3 6,7     

Total 45 100,0     

 

• Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι το 60% θεωρεί ότι η θέση της γυναίκας 

στην τοπική κοινωνία επηρεάζει την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Άρα  

επαληθεύεται η υπόθεσή µας. Κάνοντας, όµως και άλλους ελέγχους συσχέτισης για 

να δούµε εάν επηρεάζει την αξιοποίηση και την ικανοποίηση, προέκυψαν τα εξής:  
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Πίνακας 50 

 

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ 
ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ; 

Total 

  ΟΧΙ ΝΑΙ   

ΕΙΣΑΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ 
ΕΣΑΣ; 

ΚΑΘΟΛΟΥ 
64,3% 40,7% 48,8% 

  ΛΙΓΟ 21,4% 29,6% 26,8% 

  ΑΡΚΕΤΑ 7,1% 29,6% 22,0% 

  ΠΟΛΥ 7,1% ,0% 2,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 Σχεδόν δύο στις τρεις γυναίκες (64%) οι οποίες δεν θεωρούν ότι η τοπική κοινωνία 

επηρεάζει τον ελεύθερο χρόνο τους, δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένες από τον χρόνο 

τους, ενώ οι γυναίκες που πιστεύουν ότι η τοπική κοινωνία περιορίζει τις δυνατότητές 

αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, δήλωσαν ότι είναι αρκετά ή λίγο ικανοποιηµένες 

από το χρόνο αυτό. (x2 = 5,331, df = 3, p = 0, 149) 

  

 

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;  

  

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ 
ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ; 

Total 

  ΟΧΙ ΝΑΙ   

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΙΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ; 

ΚΑΘΟΛΟ
Υ 

53,8% 34,6% 41,0% 

  ΛΙΓΟ 38,5% 50,0% 46,2% 

  ΑΡΚΕΤΑ 7,7% 11,5% 10,3% 

  ΠΟΛΥ ,0% 3,8% 2,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

    

Πίνακας 52 
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Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει και πάλι ότι το 50% που θεωρεί ότι η θέση της 

γυναίκας στην τοπική κοινωνία επηρεάζει την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, 

δηλώνει ότι καλύπτονται λίγο οι ανάγκες τους, αλλά και το 53,8% που υποστηρίζει 

ότι η θέση της γυναίκας στην τοπική κοινωνία δεν επηρεάζει την αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου, δηλώνει ότι δεν καλύπτονται καθόλου οι ανάγκες τους. 

( x2=1,65,df=3,p=0,647)  
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4.9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Στη µελέτη αυτή εξετάστηκε ο ελεύθερος χρόνος των µητέρων µε ανήλικα παιδιά στη 

σχολική ηλικία που ζουν σε αγροτική κοινότητα, καθώς επίσης και ο τρόπος 

αξιοποίησης αυτού. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τις ενότητες που αναπτύχθηκαν σε 

θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο, µπορούµε αντίστοιχα να εξάγουµε κάποια γενικά 

συµπεράσµατα.  

Όσον αφορά τον πρώτο άξονα της έρευνας, δηλαδή τα δηµογραφικά στοιχεία 

παρατηρούνται τα εξής: 

 Οι περισσότερες γυναίκες του δείγµατος δραστηριοποιούνται ενεργά στον 

τοµέα της εργασίας και κυρίως δουλεύουν ως υπάλληλοι. Όπως αναφέρεται 

και στο θεωρητικό µέρος, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σηµαντικά το 

ποσοστό το γυναικών που συµµετέχει στην αγορά εργασίας, για αρκετούς 

λόγους, οι οποίοι αναλύονται στις ενότητες 2.4 και 2.4.1.  

 Από την έρευνα φαίνεται ότι ο ελεύθερος χρόνος που αποµένει τελικά στις 

γυναίκες του δείγµατος είναι στην πλειοψηφία κάτω από 2 ώρες, εξαιτίας, όχι 

µόνο της εργασίας, η οποία µπορεί και να µην υπάρχει, αλλά κυρίως στις 

πολυάριθµες υποχρεώσεις που έχουν οι ίδιες που πηγάζουν από το ρόλο της 

γυναίκας ως σύζυγος, µητέρα και νοικοκυρά. Το γεγονός αυτό συσχετίζεται 

µε το θεωρητικό µέρος όπου αναφέρεται ότι: «Ο µέσος ελεύθερος χρόνος µιας 

γυναίκας, ανάλογα βέβαια, µε το αν εργάζεται, αν είναι παντρεµένη, αν έχει 

παιδιά και πόσα κ.τ.λ., ποικίλλει από 14-21 ώρες τη βδοµάδα. Υπάρχουν και 

εδώ υποχρεωτικές οικιακές εργασίες, όπως είναι π.χ. το µαγείρεµα, το 

πλύσιµο ρούχων κ.τ.λ. και ηµιπροαιρετικές εργασίες, όπως το ράψιµο, το 

πλέξιµο, το µαστόρεµα, η κηπουρική κ.λπ.» (Μπαδογιαννάκης, 1994: 91) 

Ακολούθως,  επαληθεύεται η πρώτη υπόθεση η οποία υποστηρίζει ότι ο 

πραγµατικός ελεύθερος χρόνος µετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων των 

κοινωνικών ρόλων της γυναίκας, ενδέχεται να είναι ελάχιστος ( µικρότερος 

από 2 ώρες ηµερησίως).  

 Σύµφωνα µε την έρευνα προκύπτει ότι οι περισσότερες από τις γυναίκες που 

ερευνήθηκαν δε συµµετέχουν σε κάποιο σύλλογο. Γεγονός που 

επιβεβαιώνεται και στο θεωρητικό µέρος, όπου αναφέρεται ότι: «Όσον αφορά 

την κοινωνική και πολιτική συµµετοχή της γυναίκας του χωριού κυριαρχεί η 

αντίληψη ότι η γυναίκα δεν πρέπει να ανακατεύεται στα κοινά. Η συµµετοχή 

   83 



της γυναίκας της αγροτικής περιοχής στα συλλογικά όργανα των αγροτών και 

στη πολιτική ζωή είναι ακόµη και σήµερα πολύ χαµηλή. Φαίνεται ότι παρά 

την ανάπτυξη των νόµων, η στάση των γυναικών αλλάζει µε πολύ αργό 

ρυθµό, η δε θετική επίδραση του βελτιωµένου νοµικού πλαισίου στον τρόπο 

ζωής και τις αντιλήψεις των γυναικών αργεί να φανεί.» (Βαγιά, 1976:119). 

 Από την ανάλυση της δεύτερης υπόθεσης φαίνεται ότι οι περισσότερες 

γυναίκες του δείγµατος δεν είναι ικανοποιηµένες από την αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου, ακόµα και αν διαθέτουν περισσότερο από 2 ώρες 

ηµερησίως. Αυτό έχει να κάνει, όπως αναφέρθηκε και στο θεωρητικό µέρος, 

µε τις ελλιπείς δυνατότητες αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου στην επαρχία. 

Όπως αναφέρεται στην ενότητα 3.3.2. οι ανάγκες των κατοίκων των 

αγροτικών περιοχών δεν µπορούν να καλυφτούν, αφενός γιατί η κοινότητα 

αδυνατεί ή δεν ενδιαφέρεται να τις καλύψει και αφετέρου γιατί στις περιοχές 

αυτές υπάρχουν αντικειµενικοί λόγοι που εµποδίζουν την κάλυψη αυτών των 

αναγκών, όπως η απόσταση από τα αστικά κέντρα και η έλλειψη συχνής 

συγκοινωνίας.  

 Από το ερευνητικό µέρος προκύπτει ότι η πλειοψηφία των γυναικών δεν 

γνωρίζει τις διεξόδους και τις ευκαιρίες που παρέχει η κοινότητα για την 

αξιοποίηση του ελευθέρου και συνεπώς δεν αξιοποιεί και τις  παροχές που 

δίδονται από την κοινότητα. Το γεγονός αυτό δεν ήταν αναµενόµενο όταν 

διατυπώθηκε η τρίτη υπόθεση, καθώς η υπόθεση υποστηρίζει ότι η κοινότητα 

έχει αδυναµία στο να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσµού. Όµως, εντέλει η 

αδυναµία της κοινότητας έγκειται στο γεγονός ότι αδυνατεί να ενηµερώσει 

τους κατοίκους για τις ευκαιρίες που η ίδια παρέχει.  

 Επίσης, από την έρευνα εξάγεται το συµπέρασµα ότι οι περισσότερες 

γυναίκες δηλώνουν ότι στον ελεύθερο χρόνο τους καλύπτουν περισσότερο τις 

ανάγκες τις οικογένειας τους και των παιδιών τους και λιγότερο τις ατοµικές 

τους ανάγκες. Το ίδιο συµπέρασµα αναφέρεται και στην ενότητα 2.4.2. όπου 

αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι: «Για να καταφέρουν να αποδίδουν καλά στον 

επαγγελµατικό και στον οικογενειακό χώρο, αφιερώνουν ελάχιστο χρόνο για 

την περιποίηση του εαυτού τους και στο να κάνουν πράγµατα που τις 

ευχαριστούν, αισθάνονται µονίµως κουρασµένες, νιώθουν µόνες από 

κοινωνικής πλευράς και πιστεύουν ότι όλα τα βάρη πέφτουν πάνω της, µε 

αποτέλεσµα να γίνονται ευέξαπτες και νευρικές. (http://paroutsas.jms).» 
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 Από την τέταρτη υπόθεση προκύπτει το συµπέρασµα ότι το µεγαλύτερο 

ποσοστό  των γυναικών, είτε θεωρούν ότι η θέση της γυναίκας στην 

κοινότητα επηρεάζει την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, είτε όχι, 

δηλώνουν καθόλου ή λίγο ικανοποιηµένες από την κάλυψη των αναγκών 

µέσω του ελεύθερου χρόνου.  

 Το µεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών στην κοινότητα της Τυλίσου δεν 

σχετίζει την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου µε τις ευκαιρίες που παρέχει η 

κοινότητα, γιατί, όπως φάνηκε είτε δεν γνωρίζουν τις παροχές της κοινότητας, 

είτε δεν ενδιαφέρονται να ασχοληθούν µε τις παροχές αυτές. Πολλές γυναίκες 

από το δείγµα δήλωσαν ότι δεν έχουν µεγαλώσει στην Τύλισο και ότι ζουν 

εκεί επειδή είναι κοντά σε αστικό κέντρο. Αυτό το γεγονός δικαιολογεί τη 

στάση των περισσοτέρων απέναντι στη κοινότητα και την άποψη τους ότι η 

θέση της γυναίκας στην τοπική κοινωνία δεν επηρεάζει την αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου ή την ικανοποίηση από αυτόν.  

 Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι ο πληθυσµός που ερευνήθηκε ήταν 

ολιγάριθµος  και αυτό φανερώνει το µικρό ποσοστό των οικογενειών µε 

παιδιά στη σχολική ηλικία σε αγροτικές περιοχές. Ίσως αυτό να οφείλεται στο 

γεγονός ότι πλέον οι οικογένειες επιλέγουν να ζήσουν στα µεγάλα αστικά 

κέντρα.  
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4.11 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
Με αφορµή τα αποτελέσµατα της έρευνας προτείνουµε τα εξής:  

• Η κοινότητα χρειάζεται να κάνει µια έρευνα σχετικά µε τις ανάγκες του 

γυναικείου πληθυσµού, προκειµένου να  αξιολογήσει την παρούσα 

κατάσταση και να εξακριβώσει τις πραγµατικές ανάγκες που υπάρχουν. Με 

βάση τις ανάγκες αυτές χρειάζεται να θέσει στόχους και αξιοποιώντας 

παράλληλα όλους τους πόρους και τις πηγές της να προσπαθήσει να τις 

καλύψει.  

• Καλό θα ήταν να δηµιουργηθούν προγράµµατα που θα απευθύνονται στη 

συγκεκριµένη πληθυσµιακή οµάδα και θα σχετίζονται µε τις προτιµήσεις και 

τα ενδιαφέροντά τους. Τέτοια προγράµµατα µπορούν να αφορούν τον 

αθλητισµό, την επιµόρφωση, την επαγγελµατική κατάρτιση κ.α 

•  Μια άλλη πρόταση θα µπορούσε να είναι η ανάπτυξη των δικτύων φροντίδας 

για την φύλαξη και φροντίδα τόσο των παιδιών, όσο και των ηλικιωµένων. Η 

ανάπτυξη αυτή θα βοηθήσει την σύγχρονη γυναίκα να έχει στη διάθεσή της 

περισσότερο ελεύθερο χρόνο και να βελτιώσει τις δυνατότητες αξιοποίησης 

του. 

• Επίσης, χρειάζεται να υπάρξει καλύτερη και πληρέστερη ενηµέρωση των 

κατοίκων σχετικά µε τα προγράµµατα,  τις εκδηλώσεις και τις υπηρεσίες που 

παρέχονται από την κοινότητα, µιας και παρατηρήθηκε από την έρευνα ότι η 

ενηµέρωση είναι πολύ ελλιπής. 

• Τέλος, θα µπορούσε η κοινότητα να δηµιουργήσει περισσότερες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις ή εκδηλώσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα, προκειµένου οι γυναίκες 

να τις αξιοποιήσουν, αφού και από την έρευνα φάνηκε ότι υπάρχει έλλειψη 

και σε αυτόν τον τοµέα. Τέτοιες δραστηριότητες θα µπορούσαν να είναι 

εκθέσεις ζωγραφικής και γλυπτικής, λαϊκής µουσικής και χορού και άλλα.      
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 
 
 Descriptive Statistics 
Πίνακας 1 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ΗΛΙΚΙΑ 32 27 55 37,25 6,643 
Valid N (listwise) 32      

 
 ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 
Πίνακας 2 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
19 - 29 4 8,9 8,9 8,9 
30 - 40 34 75,6 75,6 84,4 
41 - 51 5 11,1 11,1 95,6 
52 ΚΑΙ ΑΝΩ 2 4,4 4,4 100,0 

Valid 

Total 45 100,0 100,0   
 
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
Πίνακας 3 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1 8 17,8 17,8 17,8
2 26 57,8 57,8 75,6
3 10 22,2 22,2 97,8
4 1 2,2 2,2 100,0

Valid 

Total 45 100,0 100,0  
 
 ΕΡΓΑΣΙΑ 
Πίνακας 4 

  Frequency Percent Valid Percent 
ΟΧΙ 18 40,0 40,9
ΝΑΙ 22 48,9 50,0
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ 4 8,9 9,1

Valid 

Total 44 97,8 100,0
Missing System 1 2,2  
Total 45 100,0  

 
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
Πίνακας 5 

  Frequency Percent Valid Percent 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 19 42,2 70,4 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ
Σ 3 6,7 11,1 

ΑΓΡΟΤΗΣ 3 6,7 11,1 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2 4,4 7,4 

Valid 

Total 27 60,0 100,0 
Missing System 18 40,0   
Total 45 100,0   
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 ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 
Πίνακας 6 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
6 ΩΡΕΣ 2 4,4 8,0 8,0 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6 ΩΡΕΣ 23 51,1 92,0 100,0 

Valid 

Total 25 55,6 100,0   
Missing System 20 44,4    
Total 45 100,0    

 
 
 ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΕ ΣΤΙΣ ∆ΟΥΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ 
Πίνακας 7 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1 - 2 ΩΡΕΣ 6 13,3 13,3 13,3 
2 - 3 ΩΡΕΣ 10 22,2 22,2 35,6 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3 ΩΡΕΣ 29 64,4 64,4 100,0 

Valid 

Total 45 100,0 100,0   
 
 
 ΕΧΕΤΕ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟ; 
Πίνακας 8 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
ΟΧΙ 43 95,6 95,6 95,6
ΝΑΙ 2 4,4 4,4 100,0

Valid 

Total 45 100,0 100,0  
 
 
 ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΓIA ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ; 
Πίνακας 9 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
ΟΧΙ 3 6,7 7,0 7,0 
ΝΑΙ 40 88,9 93,0 100,0 

Valid 

Total 43 95,6 100,0   
Missing System 2 4,4    
Total 45 100,0    

 
 
 ΑΝ ΝΑΙ, ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; 
Πίνακας 10  

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1 ΩΡΑ 15 33,3 35,7 35,7 
2 ΩΡΕΣ 23 51,1 54,8 90,5 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΩΡΕΣ 4 8,9 9,5 100,0 

Valid 

Total 42 93,3 100,0   
Missing System 3 6,7    
Total 45 100,0    
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 ΑΝ ΟΧΙ, ΠΟΙΟΣ ΑΣΧΟΛΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ; 
Πίνακας 11 

  Frequency Percent 
ΜΗΤΕΡΑ 4 8,9Valid 
ΣΥΖΥΓΟΣ 2 4,4

 
 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 'Η ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ∆ΟΥΛΕΙΕΣ 
ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ; 
Πίνακας 12 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
ΟΧΙ 35 77,8 77,8 77,8
ΝΑΙ 10 22,2 22,2 100,0

Valid 

Total 45 100,0 100,0  
 
 
 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 'Η ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΤΕ; 
Πίνακας 13 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
ΟΧΙ 42 93,3 93,3 93,3
ΝΑΙ 3 6,7 6,7 100,0

Valid 

Total 45 100,0 100,0  
 
 
 ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΒΑΣΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ; 
Πίνακας 14 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 ΩΡΕΣ 10 22,2 22,7 22,7 
1 - 2 ΩΡΕΣ 25 55,6 56,8 79,5 
2 - 3 ΩΡΕΣ 6 13,3 13,6 93,2 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3 ΩΡΕΣ 3 6,7 6,8 100,0 

Valid 

Total 44 97,8 100,0   
Missing System 1 2,2    
Total 45 100,0    

 
 
 
 
 
 
 
 ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ; 
Πίνακας 15 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 ΩΡΕΣ 6 13,3 13,3 13,3 
1 - 2 ΩΡΕΣ 25 55,6 55,6 68,9 
3 - 5 ΩΡΕΣ 13 28,9 28,9 97,8 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 5 ΩΡΕΣ 1 2,2 2,2 100,0 

Valid 

Total 45 100,0 100,0   
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 ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΚΟΙΜΑΣΤΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ; 
Πίνακας 16 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
5 ΩΡΕΣ 6 13,3 13,3 13,3 
6 ΩΡΕΣ 11 24,4 24,4 37,8 
7 ΩΡΕΣ 20 44,4 44,4 82,2 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 7 ΩΡΕΣ 8 17,8 17,8 100,0 

Valid 

Total 45 100,0 100,0   
 
 
 ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ; 
Πίνακας 17 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
ΟΧΙ 39 86,7 86,7 86,7
ΝΑΙ 6 13,3 13,3 100,0

Valid 

Total 45 100,0 100,0  
 
 
 ΑΝ ΝΑΙ, ΣΕ ΠΟΙΟ; 
Πίνακας 18 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
 39 86,7 86,7 86,7
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4 8,9 8,9 95,6
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 1 2,2 2,2 97,8
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ 1 2,2 2,2 100,0

Valid 

Total 45 100,0 100,0  
 
 
 ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΒΓΑΙΝΕΤΕ ΓΙΑ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΣ; 
Πίνακας 19 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
ΛΙΓΟΤΕΡΟ 6 13,3 14,0 14,0 
2 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ 27 60,0 62,8 76,7 
4 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ 3 6,7 7,0 83,7 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 1 2,2 2,3 86,0 
ΠΟΤΕ 6 13,3 14,0 100,0 

Valid 

Total 43 95,6 100,0   
Missing System 2 4,4    
Total 45 100,0    
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 ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΒΓΑΙΝΕΤΕ ΓΙΑ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ: 
Πίνακας 20 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΣ 25 55,6 64,1 64,1 
ΜΕ ΤΟ ΣΥΖΥΓΟ 
ΣΑΣ 11 24,4 28,2 92,3 

ΜΟΝΗ ΣΑΣ 3 6,7 7,7 100,0 

Valid 

Total 39 86,7 100,0   
Missing System 6 13,3    
Total 45 100,0    

 
 
 ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 'Η ΣΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ; 
Πίνακας 21 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
ΣΠΑΝΙΑ 12 26,7 27,3 27,3 
ΣΥΧΝΑ 26 57,8 59,1 86,4 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 6 13,3 13,6 100,0 

Valid 

Total 44 97,8 100,0   
Missing System 1 2,2    
Total 45 100,0    

 
 
 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΤΑΞΙ∆ΙΑ 'Η ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ; 
Πίνακας 22 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
ΚΑΘΟΛΟΥ 16 35,6 36,4 36,4 
ΣΠΑΝΙΑ 21 46,7 47,7 84,1 
ΣΥΧΝΑ 7 15,6 15,9 100,0 

Valid 

Total 44 97,8 100,0   
Missing System 1 2,2    
Total 45 100,0    

 
 
 ΕΧΕΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ; 
Πίνακας 23 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
ΚΑΘΟΛΟΥ 10 22,2 22,2 22,2 
ΛΙΓΕΣ 29 64,4 64,4 86,7 
ΑΡΚΕΤΕΣ 5 11,1 11,1 97,8 
ΠΟΛΛΕΣ 1 2,2 2,2 100,0 

Valid 

Total 45 100,0 100,0   
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 ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΧΕΤΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ; 
Πίνακας 24 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 ΩΡΕΣ 3 6,7 6,7 6,7 
1 ΩΡΕΣ 9 20,0 20,0 26,7 
2 ΩΡΕΣ 13 28,9 28,9 55,6 
3 ΩΡΕΣ 11 24,4 24,4 80,0 
4 ΩΡΕΣ 7 15,6 15,6 95,6 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4 ΩΡΕΣ 2 4,4 4,4 100,0 

Valid 

Total 45 100,0 100,0   
 
 
 ΕΙΣΑΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ; 
Πίνακας 25 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
ΚΑΘΟΛΟΥ 21 46,7 47,7 47,7 
ΛΙΓΟ 12 26,7 27,3 75,0 
ΑΡΚΕΤΑ 10 22,2 22,7 97,7 
ΠΟΛΥ 1 2,2 2,3 100,0 

Valid 

Total 44 97,8 100,0   
Missing System 1 2,2    
Total 45 100,0    

 
 
 
 
 
 
 
 ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΑΣ ΧΡΟΝΟ; 
Πίνακας 26 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
  6 13,3 13,3 13,3 
ΒΙΒΛΙΑ, ΣΙΝΕΜΑ, 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ, 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

1 2,2 2,2 15,6 

ΓΙΑ ΚΑΦΕ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, 
ΥΠΝΟΣ 1 2,2 2,2 17,8 

∆ΙΑΒΑΣΜΑ 1 2,2 2,2 20,0 
∆ΙΑΒΑΣΜΑ, ΒΟΛΤΑ 1 2,2 2,2 22,2 
∆ΙΑΒΑΣΜΑ, ΒΟΛΤΑ ΓΙΑ 
ΚΑΦΕ ΜΕ ΦΙΛΗ ΜΟΥ, 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

1 2,2 2,2 24,4 

∆ΙΑΒΑΣΜΑ, ΠΛΕΞΙΜΟ, 
ΒΟΛΤΑ 1 2,2 2,2 26,7 

ΕΡΓΟΧΕΙΡΟ 1 2,2 2,2 28,9 
ΚΑΜΙΑ ΦΙΛΗ 1 2,2 2,2 31,1 
ΚΑΦΕ ΜΕ ΦΙΛΕΣ Ή 
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 1 2,2 2,2 33,3 

Valid 

ΚΑΦΕ ΜΕ ΦΙΛΕΣ, 
∆ΙΑΒΑΣΜΑ 1 2,2 2,2 35,6 
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ΚΕΝΤΗΜΑ, ΚΑΦΕ ΜΕ 
ΠΑΡΕΑ 1 2,2 2,2 37,8 

ΚΕΝΤΗΜΑ, ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ, 
∆ΙΑΒΑΣΜΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1 2,2 2,2 40,0 

ΚΕΝΤΗΜΑ, ΠΛΕΞΙΜΟ 1 2,2 2,2 42,2 
ΜΕ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι 1 2,2 2,2 44,4 
ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ 1 2,2 2,2 46,7 
ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ, 
ΧΑΛΑΡΩΣΗ, ΚΑΝΤΗΜΑ, 
ΚΑΦΕ 

1 2,2 2,2 48,9 

ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΜΕ ΤΑ 
ΠΑΙ∆ΙΑ 

1 2,2 2,2 51,1 

ΜΩΡΟ, ΠΑΙ∆ΙΑ 1 2,2 2,2 53,3 
ΝΥΧΙΑ, ΜΑΛΛΙΑ, ΕΑΥΤΟΣ 
ΜΟΥ, ΨΩΝΙΑ 1 2,2 2,2 55,6 

ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ ΚΑΙ 
∆ΙΑΒΑΣΜΑ 1 2,2 2,2 57,8 

ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ ΚΑΙ ΗΡΕΜΙΑ 1 2,2 2,2 60,0 
ΠΑΙ∆ΙΑ 1 2,2 2,2 62,2 
ΠΗΓΑΙΝΩ ΒΟΛΤΑ ΓΙΑ 
ΨΩΝΙΑ, ∆ΙΑΒΑΣΜΑ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΒΟΛΤΑ ΓΙΑ 
ΚΑΦΕ ΜΕ ΦΙΛΕΣ 

1 2,2 2,2 64,4 

ΠΙΝΩ ΚΑΦΕ ΣΠΙΤΙ 1 2,2 2,2 66,7 
ΠΛΕΚΩ ΚΑΙ ΒΛΕΠΩ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1 2,2 2,2 68,9 

ΠΛΕΞΙΜΟ 1 2,2 2,2 71,1 
ΠΛΕΞΙΜΟ, ΑΚΦΕ ΜΕ 
ΦΙΛΗ, ΠΛΕΞΙΜΟ, 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

1 2,2 2,2 73,3 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1 2,2 2,2 75,6 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΦΕΣ, 
ΣΠΑΝΙΑ ΣΙΝΕΜΑ, ΕΞΩ ΓΙΑ 
ΚΑΦΕ 

1 2,2 2,2 77,8 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ 1 2,2 2,2 80,0 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ∆ΙΑΒΑΣΜΑ 1 2,2 2,2 82,2 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ∆ΙΑΒΑΣΜΑ, 
ΚΕΝΤΗΜΑ 1 2,2 2,2 84,4 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΕΝΤΗΜΑ 1 2,2 2,2 86,7 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΜΟΝΟ 
ΣΑΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ 1 2,2 2,2 88,9 

ΤΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΦΕ 1 2,2 2,2 91,1 
ΦΙΛΕΣ 1 2,2 2,2 93,3 
ΦΙΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ, 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1 2,2 2,2 95,6 

ΧΑΛΑΡΩΝΩ 1 2,2 2,2 97,8 
ΨΩΝΙΑ, ∆ΟΥΛΕΙΑ, 
ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ 1 2,2 2,2 100,0 

  

Total 45 100,0 100,0   
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ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ; 
Πίνακας 27 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
ΚΑΘΟΛΟΥ 16 35,6 38,1 38,1 
ΛΙΓΟ 20 44,4 47,6 85,7 
ΑΡΚΕΤΑ 5 11,1 11,9 97,6 
ΠΟΛΥ 1 2,2 2,4 100,0 

Valid 

Total 42 93,3 100,0   
Missing System 3 6,7    
Total 45 100,0    

 
 
 ΠΟΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ; 
Πίνακας 28 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
  8 17,8 17,8 17,8 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΦΙΛΙΕΣ 1 2,2 2,2 20,0 

ΑΣΧΟΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ 
ΜΟΥ 1 2,2 2,2 22,2 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ 5 11,1 11,1 33,3 
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1 2,2 2,2 35,6 
ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 1 2,2 2,2 37,8 
ΒΟΛΤΕΣ 1 2,2 2,2 40,0 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ 1 2,2 2,2 42,2 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 1 2,2 2,2 44,4 
∆ΕΝ ΕΧΩ ΣΚΕΦΤΕΙ ΚΑΤΙ 
ΤΕΤΟΙΟ 1 2,2 2,2 46,7 

∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ 1 2,2 2,2 48,9 
∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ, 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ 
ΣΥΖΥΓΟ 

1 2,2 2,2 51,1 

ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ 1 2,2 2,2 53,3 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1 2,2 2,2 55,6 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ 
(COMPUTER) 1 2,2 2,2 57,8 

ΗΡΕΜΙΑ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ 1 2,2 2,2 60,0 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ 1 2,2 2,2 62,2 

ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ 2 4,4 4,4 66,7 
ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΩ ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ, 
ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ 

1 2,2 2,2 68,9 

ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΣ, 
∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ 1 2,2 2,2 71,1 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 5 11,1 11,1 82,2 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 1 2,2 2,2 84,4 

Valid 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΖΩ 
ΠΩΣ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ 1 2,2 2,2 86,7 
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ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 1 2,2 2,2 88,9 
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥΣ ΣΑΝ 
ΓΥΝΑΙΚΑ 1 2,2 2,2 91,1 

ΨΥΧΑΓΟΓΙΑ, 
∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ 1 2,2 2,2 93,3 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 1 2,2 2,2 95,6 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ 1 2,2 2,2 97,8 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ, ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ 1 2,2 2,2 100,0 

  

Total 45 100,0 100,0   
 
 
 ΠΟΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ; 
Πίνακας 29 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
  9 20,0 20,0 20,0 
ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΕΙΣ 1 2,2 2,2 22,2 
ΗΡΕΜΙΑ 2 4,4 4,4 26,7 
ΗΡΕΜΙΑ, ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 1 2,2 2,2 28,9 
ΚΑΜΙΑ 2 4,4 4,4 33,3 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 1 2,2 2,2 35,6 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1 2,2 2,2 37,8 

ΜΕΛΕΤΗ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ 
ΕΠΑΦΕΣΜΕ ΦΙΛΟΥΣ 
ΤΑΞΙ∆ΙΑ 

1 2,2 2,2 40,0 

ΞΕΚΟΡΑΣΗ 1 2,2 2,2 42,2 
ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ, ΗΡΕΜΙΑ 1 2,2 2,2 44,4 
ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΠΑΙ∆ΙΩΝ 1 2,2 2,2 46,7 

ΟΙΚΟΓΕΙΑΚΕΣ 1 2,2 2,2 48,9 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 3 6,7 6,7 55,6 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ 7 15,6 15,6 71,1 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 2 4,4 4,4 75,6 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1 2,2 2,2 77,8 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ, 
ΠΑΙ∆ΙΩΝ 1 2,2 2,2 80,0 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2 4,4 4,4 84,4 
ΟΛΕΣ 1 2,2 2,2 86,7 
ΠΑΙ∆ΙΑ, ΣΠΙΤΙ 1 2,2 2,2 88,9 
ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 1 2,2 2,2 91,1 

ΣΠΙΤΙΟΥ, ∆ΟΥΛΕΙΑ 1 2,2 2,2 93,3 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1 2,2 2,2 95,6 
ΧΑΛΑΡΩΣΗ 2 4,4 4,4 100,0 

Valid 

Total 45 100,0 100,0   
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ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ; 
Πίνακας 30 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
ΚΑΘΟΛΟΥ 9 20,0 20,0 20,0 
ΛΙΓΕΣ 16 35,6 35,6 55,6 
ΑΡΚΕΤΕΣ 1 2,2 2,2 57,8 
∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ 19 42,2 42,2 100,0 

Valid 

Total 45 100,0 100,0   
 
 
 ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 
Πίνακας 31 
  Frequency Percent 

  29 64,4 
ΓΥΜΑΙΚΩΝ 1 2,2 
ΓΥΜΝΑΣΙΚΗ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1 2,2 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ 1 2,2 
ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 1 2,2 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1 2,2 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 7 15,6 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 4 8,9 

Valid 

Total 45 100,0 
 
 
 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ; 
Πίνακας 32 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
ΚΑΘΟΛΟΥ 24 53,3 85,7 85,7 
ΛΙΓΟ 3 6,7 10,7 96,4 
ΑΡΚΕΤΑ 1 2,2 3,6 100,0 

Valid 

Total 28 62,2 100,0   
Missing System 17 37,8    
Total 45 100,0    

 
 
 ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΥΤΕΣ; 
Πίνακας 33 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
ΚΑΘΟΛΟΥ 8 17,8 38,1 38,1 
ΛΙΓΟ 11 24,4 52,4 90,5 
ΑΡΚΕΤΑ 2 4,4 9,5 100,0 

Valid 

Total 21 46,7 100,0   
Missing System 24 53,3    
Total 45 100,0    

 
 
  
 
 
 
 
 

   99 



 
ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΕΞΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ; 
Πίνακας 34 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
ΟΧΙ 3 6,7 6,8 6,8 
ΝΑΙ 41 91,1 93,2 100,0 

Valid 

Total 44 97,8 100,0   
Missing System 1 2,2    
Total 45 100,0    

 
 
 AN NAI, ANAΦΕΡΕΤΕ... 
Πίνακας 35 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
  24 53,3 53,3 53,3 
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ 1 2,2 2,2 55,6 
ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 1 2,2 2,2 57,8 
ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 
(ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ) 1 2,2 2,2 60,0 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 2 4,4 4,4 64,4 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1 2,2 2,2 66,7 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 1 2,2 2,2 68,9 
∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ 3 6,7 6,7 75,6 
∆Ε ΜΕ ΑΦΟΡΑ 1 2,2 2,2 77,8 
∆Ε ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΙ, ∆ΕΝ 
ΕΧΩ ΕΠΑΦΗ ΜΕ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

1 2,2 2,2 80,0 

ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ, 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΜΟΥΣΙΚΗ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΟΜΑ∆ΙΚΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1 2,2 2,2 82,2 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 
∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ 1 2,2 2,2 84,4 

ΚΑΠΟΙΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ 
ΝΑ Α ΑΦΗΣΟΥΝ 

1 2,2 2,2 86,7 

ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΚΑΙ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΟ 

1 2,2 2,2 88,9 

ΟΛΑ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ 1 2,2 2,2 91,1 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 2,2 2,2 93,3 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 1 2,2 2,2 95,6 
ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΑΡΚΕΤΑ ΤΟ 
ΑΚΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΘΟΛΟΥ 1 2,2 2,2 97,8 

ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 1 2,2 2,2 100,0 

Valid 

Total 45 100,0 100,0   
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 Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ; 
Πίνακας 36 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
ΚΑΘΟΛΟΥ 14 31,1 31,8 31,8 
ΛΙΓΟ 19 42,2 43,2 75,0 
ΑΡΚΕΤΑ 10 22,2 22,7 97,7 
ΠΟΛΥ 1 2,2 2,3 100,0 

Valid 

Total 44 97,8 100,0   
Missing System 1 2,2    
Total 45 100,0    

 
 
 ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΕΣΑΣ; 
Πίνακας 37  

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
ΟΧΙ 33 73,3 75,0 75,0 
ΝΑΙ 11 24,4 25,0 100,0 

Valid 

Total 44 97,8 100,0   
Missing System 1 2,2    
Total 45 100,0    

 
 
 Αν ναι, που νοµίζετε ότι οφείλεται 
Πίνακας 38 
  ΝΑΙ 
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΣΠΙΤΙΟΥ Ν 7
  % 77,8%
ΦΡΟΝΤΙ∆Α 
ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

Ν 8

  % 88,9%
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΤΡΙΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Ν   

  %   
 
 
ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ; 
Πίνακας 39 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
ΟΧΙ 15 33,3 35,7 35,7 
ΝΑΙ 27 60,0 64,3 100,0 

Valid 

Total 42 93,3 100,0   
Missing System 3 6,7    
Total 45 100,0    
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 ΓΙΑΤΙ; 
Πίνακας 40 

  Ν 
∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 8
ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, ∆ΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 1
ΓΙΑΤΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΑΝ ΕΧΕΙ 1
∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟ Ε∆Ω ΚΑΙ ∆Ε ΜΕ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΑΝ ΕΙΧΕ 
ΑΥΚΕΙΡΙΕΣ ΘΑ ΤΙΣ ΑΞΙΟΠΟΠΙΟΥΣΑ 1

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 1
∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 2
∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1
∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 1
∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 1
∆ΕΝ ΕΧΩ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 1
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΚΕΤΟΙ ∆ΙΕΞΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΧΩΡΟΙ 
∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ 1

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ∆ΙΕΞΟ∆ΟΙ 1
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 1
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ 'Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 1
∆Ν ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 1
ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ 1
ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 1
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 1
ΖΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΧΩΡΙΟΥ 1
ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ∆Ε ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΛΟΓΩ ΚΡΙΤΙΚΗΣ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 1

ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3
ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ∆Ε ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙΣ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΑ 1
ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΧΟΛΙΑΖΕΤΑΙ 1
ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΕΝΤΟΝΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Ε∆Ω 1
ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1
ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΛΟΓΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΤΥΠΙΚΕΣ, ΝΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΩΡΙΟΥ 1

ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΧΩΡΙΟΥ 1
ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΧΩΡΙΟΥ, Ο ΚΟΣΜΟΣ ∆ΕΝ ...? 1
ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ∆ΕΝ ΚΟΙΤΑΝΕ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ, 
ΕΧΟΥΝ ΜΑΘΕΙ ΕΤΣΙ 1

ΟΤΑΝ ΒΡΕΙ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΜΠΡΟΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙ 1
ΟΤΑΝ ∆ΕΝ ΕΧΕΙΣ ΧΡΟΝΟ... ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 1
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΘΑ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΙ 1
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΚΑΝΕΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ 1

Valid 

Total 45
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ΓΙΑΤΙ; * ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ; Crosstabulation 
 
Πίνακας 41  

ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, ∆ΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 1 
ΓΙΑΤΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙ ΤΟΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΑΝ ΕΧΕΙ 1 

∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟ Ε∆Ω ΚΑΙ ∆Ε ΜΕ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΑΝ ΕΙΧΕ ΑΥΚΕΙΡΙΕΣ ΘΑ ΤΙΣ ΑΞΙΟΠΟΠΙΟΥΣΑ 1 

∆ΕΝ ΕΧΩ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 
1 

ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 
ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΛΟΓΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 

ΟΤΑΝ ΒΡΕΙ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΜΠΡΟΕΙ ΝΑ ΤΟΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙ 1 

ΟΧΙ 

ΟΤΑΝ ∆ΕΝ ΕΧΕΙΣ ΧΡΟΝΟ... ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 1 

ΝΑΙ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 
∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 2 
∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 
∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 1 
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΚΕΤΟΙ ∆ΙΕΞΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΧΩΡΟΙ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ 1 

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ∆ΙΕΞΟ∆ΟΙ 1 
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 1 
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ 'Η 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 1 

∆Ν ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 1 
ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ 1 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 1 
ΖΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΧΩΡΙΟΥ 1 
ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ∆Ε ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΛΟΓΩ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 1 

ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 
ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ∆Ε ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙΣ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΑ 1 

ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΧΟΛΙΑΖΕΤΑΙ 
1 

ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΕΝΤΟΝΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
Ε∆Ω 1 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΤΥΠΙΚΕΣ, ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΩΡΙΟΥ 

1 

ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΧΩΡΙΟΥ 1 
ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΧΩΡΙΟΥ, Ο ΚΟΣΜΟΣ ∆ΕΝ ...? 

1 

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ∆ΕΝ ΚΟΙΤΑΝΕ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ, ΕΧΟΥΝ ΜΑΘΕΙ ΕΤΣΙ 1 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΘΑ 
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΙ 1 

  

  

  

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΤΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΚΑΝΕΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ 1 
 
 

 
 
 
 
 

   103 



ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 
 
ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ; * ΩΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Crosstabulation 
 
Πίνακας 42                                                         % within ΩΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

ΩΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

  ΕΩΣ 2 ΩΡΕΣ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 

2 ΩΡΕΣ Total 
ΚΑΘΟΛΟΥ 39,1% 36,8% 38,1% 
ΛΙΓΟ 47,8% 47,4% 47,6% 
ΑΡΚΕΤΑ 8,7% 15,8% 11,9% 

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΙΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ; ΠΟΛΥ 4,3% ,0% 2,4% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 Chi-Square Tests 
Πίνακας 43 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 1,281 3 ,734
Likelihood Ratio 1,657 3 ,647
Linear-by-Linear 
Association ,001 1 ,976

N of Valid Cases 
42   

ΠΟΛΥΑΡΚΕΤΑΛΙΓΟΚΑΘΟΛΟΥ

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ;
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ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΩΡΕΣ
ΕΩΣ 2 ΩΡΕΣ

ΩΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ

Bar Chart

 
Ραβδόγραµµα 1 
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ΕΙΣΑΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ; * ΩΡΕΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Crosstabulation 
 
Πίνακας 44                                                           % within ΩΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

ΩΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

  ΕΩΣ 2 ΩΡΕΣ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 

2 ΩΡΕΣ Total 
ΚΑΘΟΛΟΥ 62,5% 30,0% 47,7% 
ΛΙΓΟ 16,7% 40,0% 27,3% 
ΑΡΚΕΤΑ 20,8% 25,0% 22,7% 

ΕΙΣΑΣΤΕ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ 
ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ; 

ΠΟΛΥ ,0% 5,0% 2,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 Chi-Square Tests 
Πίνακας 45 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 5,875 3 ,118
Likelihood Ratio 6,366 3 ,095
Linear-by-Linear 
Association 3,081 1 ,079

N of Valid Cases 
44   
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ΠΟΛΥΑΡΚΕΤΑΛΙΓΟΚΑΘΟΛΟΥ

ΕΙΣΑΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ;

15
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t

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΩΡΕΣ
ΕΩΣ 2 ΩΡΕΣ

ΩΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ

Bar Chart

 
 
Ραβδόγραµµα 2 
 
 
 
 
 ΕΙΣΑΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ; * ΕΧΕΤΕ 
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ; Crosstabulation 
 
Πίνακας 46                                                                                      % within ΕΧΕΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ;  

ΕΧΕΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ; 
  ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΕΣ ΑΡΚΕΤΕΣ ΠΟΛΛΕΣ Total 

ΚΑΘΟΛΟΥ 100,0% 41,4% ,0% ,0% 47,7%
ΛΙΓΟ ,0% 34,5% 40,0% ,0% 27,3%
ΑΡΚΕΤΑ ,0% 24,1% 60,0% ,0% 22,7%

ΕΙΣΑΣΤΕ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ 
ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ; 

ΠΟΛΥ ,0% ,0% ,0% 100,0% 2,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Chi-Square Tests 
Πίνακας 47  

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 60,193 9 ,000
Likelihood Ratio 30,348 9 ,000
Linear-by-Linear 
Association 17,601 1 ,000

N of Valid Cases 
44   

 
 

ΠΟΛΥΑΡΚΕΤΑΛΙΓΟΚΑΘΟΛΟΥ

ΕΙΣΑΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ;
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ΚΑΘΟΛΟΥ

ΕΧΕΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΩΡΕΣ;

Bar Chart

 
 
 
Ραβδόγραµµα 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   107 



 
 ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ; * ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ; Crosstabulation 
 
Πίνακας 48                                                                                                                     % of Total  

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΕΙ 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ; 

  ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΕΣ ΑΡΚΕΤΕΣ ∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ Total 
ΚΑΘΟΛΟΥ 11,9% 16,7% ,0% 9,5% 38,1%
ΛΙΓΟ 4,8% 16,7% 2,4% 23,8% 47,6%
ΑΡΚΕΤΑ 2,4% 2,4% ,0% 7,1% 11,9%

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΙΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ; ΠΟΛΥ ,0% 2,4% ,0% ,0% 2,4%
Total 19,0% 38,1% 2,4% 40,5% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
Πίνακας 49 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 7,294 9 ,607
Likelihood Ratio 8,081 9 ,526
Linear-by-Linear 
Association 1,667 1 ,197

N of Valid Cases 
42   
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ΠΟΛΥΑΡΚΕΤΑΛΙΓΟΚΑΘΟΛΟΥ

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ;
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ΛΙΓΕΣ
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΕΙ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ;

Bar Chart

 
Ραβδόγραµµα 4  
 
 
ΕΙΣΑΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ; * ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ 
ΟΤΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ; Crosstabulation 
 
πίνακας 50                                                     % within ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;  

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η 
ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ 
ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ; 

  ΟΧΙ ΝΑΙ Total 
ΚΑΘΟΛΟΥ 64,3% 40,7% 48,8%
ΛΙΓΟ 21,4% 29,6% 26,8%
ΑΡΚΕΤΑ 7,1% 29,6% 22,0%

ΕΙΣΑΣΤΕ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ 
ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ; 

ΠΟΛΥ 7,1% ,0% 2,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
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 Chi-Square Tests 
Πίνακας 51 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 5,331 3 ,149
Likelihood Ratio 5,949 3 ,114
Linear-by-Linear 
Association 1,198 1 ,274

N of Valid Cases 
41   

 
 

ΠΟΛΥΑΡΚΕΤΑΛΙΓΟΚΑΘΟΛΟΥ

ΕΙΣΑΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ;
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ΧΡΟΝΟΥ;

Bar Chart

 
Ραβδόγραµµα 5   
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ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ; * ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ 
ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ; Crosstabulation 
 
Πίνακας 52                                                          % within ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 
ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;  

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η 
ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ 
ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ; 

  ΟΧΙ ΝΑΙ Total 
ΚΑΘΟΛΟΥ 53,8% 34,6% 41,0%
ΛΙΓΟ 38,5% 50,0% 46,2%
ΑΡΚΕΤΑ 7,7% 11,5% 10,3%

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΙΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ; ΠΟΛΥ ,0% 3,8% 2,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
Πίνακας 53 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 1,656 3 ,647
Likelihood Ratio 1,949 3 ,583
Linear-by-Linear 
Association 1,455 1 ,228

N of Valid Cases 
39   
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ΠΟΛΥΑΡΚΕΤΑΛΙΓΟΚΑΘΟΛΟΥ

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ;

14

12

10

8

6

4

2

0

C
o

u
n

t

ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η
ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ
ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ;

Bar Chart

 
Ραβδόγραµµα 6 
 
 
ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ; * ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
 Crosstab 
 
Πίνακας 54                                                                                                 % within ΕΡΓΑΣΙΑ  

ΕΡΓΑΣΙΑ 

  ΟΧΙ ΝΑΙ 
ΠΕΡΙΣΤΑΣ

ΙΑΚΑ Total 
ΚΑΘΟΛΟΥ 29,4% 50,0% ,0% 39,0% 
ΛΙΓΟ 47,1% 45,5% 100,0% 48,8% 
ΑΡΚΕΤΑ 17,6% 4,5% ,0% 9,8% 

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΙΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ; ΠΟΛΥ 5,9% ,0% ,0% 2,4% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 
Πίνακας 55 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 6,302 6 ,390
Likelihood Ratio 7,298 6 ,294
Linear-by-Linear 
Association 1,838 1 ,175

N of Valid Cases 
41   

 
 

ΠΟΛΥΑΡΚΕΤΑΛΙΓΟΚΑΘΟΛΟΥ

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ;
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ΕΧΕΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ; * ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
 Crosstab 
 
Πίνακας 56                                                                    % within ΕΡΓΑΣΙΑ  

ΕΡΓΑΣΙΑ 

  ΟΧΙ ΝΑΙ 
ΠΕΡΙΣΤΑΣ

ΙΑΚΑ Total 
ΚΑΘΟΛΟΥ 5,6% 31,8% 50,0% 22,7% 
ΛΙΓΕΣ 72,2% 63,6% 50,0% 65,9% 
ΑΡΚΕΤΕΣ 16,7% 4,5% ,0% 9,1% 

ΕΧΕΤΕ 
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ 
ΩΡΕΣ; 

ΠΟΛΛΕΣ 5,6% ,0% ,0% 2,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 Chi-Square Tests 
Πίνακας 57 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 8,169 6 ,226
Likelihood Ratio 9,376 6 ,154
Linear-by-Linear 
Association 7,350 1 ,007

N of Valid Cases 
44   
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ΠΟΛΛΕΣΑΡΚΕΤΕΣΛΙΓΕΣΚΑΘΟΛΟΥ

ΕΧΕΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ;
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Bar Chart

 
 Ραβδόγραµµα 8  
 
ΩΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ * ΕΡΓΑΣΙΑ Crosstabulation 
 
Πίνακας 58                                                                          % within ΩΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

ΕΡΓΑΣΙΑ 

  ΟΧΙ ΝΑΙ 
ΠΕΡΙΣΤΑΣ

ΙΑΚΑ Total 
ΕΩΣ 2 ΩΡΕΣ 48,0% 44,0% 8,0% 100,0% ΩΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΩΡΕΣ 31,6% 57,9% 10,5% 100,0% 
Total 40,9% 50,0% 9,1% 100,0% 

 
 
 Chi-Square Tests 
Πίνακας 59 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 1,204 2 ,548
Likelihood Ratio 1,218 2 ,544
Linear-by-Linear 
Association ,950 1 ,330

N of Valid Cases 
44   
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ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΩΡΕΣΕΩΣ 2 ΩΡΕΣ

ΩΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
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Bar Chart
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Πίνακας 60 
 ΕΙΣΑΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ; Total 

  ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ   

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΕΙ 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ; 

ΚΑΘΟΛΟΥ

9,1% 9,1% 2,3% ,0% 20,5% 

  ΛΙΓΕΣ 20,5% 9,1% 4,5% 2,3% 36,4% 

  ΑΡΚΕΤΕΣ ,0% ,0% 2,3% ,0% 2,3% 

  ∆Ε 

ΓΝΩΡΙΖΩ 
18,2% 9,1% 13,6% ,0% 40,9% 

Total 47,7% 27,3% 22,7% 2,3% 100,0%
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Γραφήµατα 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργασία

 
Πίτα 1 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4
ΩΡΕΣ

4 ΩΡΕΣ3 ΩΡΕΣ2 ΩΡΕΣ1 ΩΡΕΣ0 ΩΡΕΣ

ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΧΕΤΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ;
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Ελεύθερες ώρες

 
Ραβδόγραµµα 10  
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ΠΟΛΥΑΡΚΕΤΑΛΙΓΟΚΑΘΟΛΟΥ

ΕΙΣΑΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ
ΓΙΑ ΕΣΑΣ;
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Ικανοποίηση από ελεύθερο χρόνο
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ΠΟΛΥΑΡΚΕΤΑΛΙΓΟΚΑΘΟΛΟΥ

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ;
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∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩΑΡΚΕΤΕΣΛΙΓΕΣΚΑΘΟΛΟΥ

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;
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Ευκαιρίες από την Κοινότητα
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ΠΟΛΥΑΡΚΕΤΑΛΙΓΟΚΑΘΟΛΟΥ

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ
ΓΙΑ ΕΣΑΣ;
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Επαρκεί ο χρόνος τελικά;
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ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η
ΘΕΣΗ ΤΗΣ

ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ;

Θέση της γυναίκας στην τοπική κοινωνία

 
 

Πίτα 2 

   121 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 
 

Α. ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
1. Ηλικία: έως 18                       Ηλικία:  

            19-29           

            30-40  

            41-51  

            52 και άνω  

 

2. Αριθµός παιδιών:  _______  

 

3. Εργάζεστε;            Ναι          Όχι                      Περιστασιακά   

 

4. Αν εργάζεστε, τι επαγγέλλεστε;  

Υπάλληλος  

Αυτοαπασχολούµενος  

Αγρότης  

Οικογενειακή επιχείρηση κ.τ.λ.  

 

 

Β. ΥΠΑΡΞΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  
 

5. Πόσες ώρες καταναλώνετε στην εργασία σας ηµερησίως; 

2 ώρες          4 ώρες        6 ώρες        πάνω από 6   

 

6. Πόσες ώρες ηµερησίως καταναλώνετε στις δουλειές του σπιτιού;                        

0 ώρες           1-2 ώρες            2-3 ώρες          3 και πάνω    

 

7.  Έχετε οικιακή βοηθό;    Ναι          Όχι     
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8. Μαγειρεύετε εσείς για την οικογένεια σας;   Ναι      Όχι     

 

9.Αν ναι, πόσες ώρες καταναλώνετε ηµερησίως για αυτή τη 

δραστηριότητα;   

1 ώρα                  2 ώρες                     πάνω από 2 ώρες    

 

10.Αν όχι, ποιος ασχολείται µε τη 

µαγειρική;___________________________________________ 

 

11. Υπάρχουν συγγενείς ή άλλα άτοµα στο σπίτι τα οποία σας 

βοηθούν στις δουλειές του σπιτιού;      Ναι         Όχι    

 

12. Υπάρχουν συγγενείς ή άλλα άτοµα στο σπίτι τα οποία φροντίζετε;    

Ναι       Όχι     

 

    13. Πόσες ώρες ασχολείστε µε το διάβασµα των παιδιών ηµερησίως;                        

0 ώρες           1-2 ώρες            2-3 ώρες          3 και πάνω    

 

14. Πόσες ώρες ηµερησίως παρακολουθείτε τηλεόραση;                       

0 ώρες        1-2       3-5       πάνω από 5   

 

15. Πόσες ώρες κοιµάστε ηµερησίως;    

        5 ώρες   6 ώρες   7 ώρες     8 ή περισσότερες ώρες  

 

16. Συµµετέχετε σε κάποιο σύλλογο;  Ναι    Όχι    

 

Αν ναι, σε ποιο; _______________________________________________ 

 

17. Πόσο συχνά βγαίνετε για διασκέδαση οικογενειακώς ;                        

2 φορές το µήνα                           4 φορές το µήνα                  6 

φορές το µήνα            περισσότερο  

 

18. Συχνότερα βγαίνετε για διασκέδαση  
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      οικογενειακώς  

      µε το σύζυγο σας  

      µόνη σας    

 

19. Πόσο συχνά επισκέπτεστε συγγενείς ή σας επισκέπτονται;                        

Καθόλου          σπάνια             συχνά               καθηµερινά    

 

 

20. Πηγαίνετε ταξίδια ή εκδροµές;      

Καθόλου            σπάνια             συχνά            πολύ συχνά      

 

 

    21.Περιγράψτε µια µέρα  σας :     

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Γ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ 

 

 

22. Έχετε ελεύθερες ώρες;  

              Καθόλου     λίγες   αρκετές   πολλές     

 

23. Πόσες ώρες ελεύθερες έχετε ηµερησίως;                        

0            1            2           3             4              πάνω από 4  

  

24. Είστε ικανοποιηµένη από τον ελεύθερο χρόνο που έχετε για εσάς;     

Καθόλου             λίγο              αρκετά             πολύ   

 

25. Πώς περνάτε τον ελεύθερό σας χρόνο;  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

26. Πιστεύετε ότι µε τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου 

καλύπτετε κάποιες ανάγκες σας;   

Καθόλου               λίγο             αρκετά             πολύ   

 

27. Ποιες ανάγκες θεωρείτε  ότι δεν καλύπτονται; _______________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

28. Ποιες ανάγκες θεωρείτε ότι καλύπτονται; _________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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∆. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

 

29. Πιστεύετε ότι η κοινότητα παρέχει ευκαιρίες αξιοποίησης ελεύθερου 

χρόνου; (ψυχαγωγία, διασκέδαση, αθλητισµός, επιµόρφωση κ.α.);  

Καθόλου      λίγες       αρκετές        πολλές      δε γνωρίζω    

 

  30. Αναφέρατε κάποιες, αν υπάρχουν ___________________________ 

____________________________________________________________ 

 

31 . Εκµεταλλεύεστε αυτές τις ευκαιρίες, αν υπάρχουν; 

Καθόλου               λίγο             αρκετά             πολύ   

 

32.      Είστε ικανοποιηµένη από τις ευκαιρίες αυτές;  

Καθόλου               λίγο             αρκετά             πολύ   

 

33. Θα θέλατε να δηµιουργηθούν κι άλλες διέξοδοι αξιοποίησης 

ελεύθερου χρόνου;          Ναι         Όχι  

Αν ναι, αναφέρετε__________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Ε. ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ  
 

34. Ο ελεύθερος χρόνος που σας αποµένει τελικά είναι επαρκής για 

εσάς;    

     Καθόλου               λίγο             αρκετά             πολύ  

 

35. Πιστεύετε ότι ο σύζυγος σας (αν έχετε) έχει περισσότερο χρόνο από 

εσάς;  Ναι    Όχι  

 

Αν ναι, που νοµίζεται ότι οφείλεται ;  

Στη φροντίδα του σπιτιού, την οποία έχετε αναλάβει εσείς εξ’ 

ολοκλήρου   

Στη φροντίδα των παιδιών, στην οποία διαθέτετε περισσότερο 

χρόνο από εκείνον  

Στη φροντίδα τρίτων προσώπων, την οποία έχετε αναλάβει 

εσείς   

 Αλλού  ____________________________________________________ 

 

36. Πιστεύετε ότι η θέση της γυναίκας στη τοπική κοινωνία  επηρεάζει 

την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου;   

Ναι    Όχι    

Γιατί ; _____________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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