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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Μηνάς Ανδρεάδης: Κοινωνική διαστρωμάτωση και οικονομικές επιπτώσεις στις 

δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου 

(Με την επίβλεψη του κ. Αθανάσιου Κριεμάδη, Καθηγητή) 

 

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η επίδραση που μπορεί να ασκήσει το επίπεδο 

της μόρφωσης, το είδος της εργασίας και το ύψος του εισοδήματος των ατόμων στην 

επιλογή  δραστηριοτήτων και  ενδιαφερόντων στον  ελεύθερο χρόνο τους. Αρχικά, 

παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο. Γίνεται προσπάθεια διασαφήνισης της έννοιας 

της κοινωνικής διαστρωμάτωσης - ορισμός και βασικοί παράμετροι σύμφωνα με τις 

οποίες οι κοινωνίες ιεραρχούν τα μέλη τους. Ακολούθως, αναλύεται η έννοια του 

ελεύθερου χρόνου τόσο στη διαχρονία όσο και στη συγχρονία του 21
ου

 αιώνα και 

καταλήγουμε με μια σύντομη αναφορά στις γεωγραφικές Περιφέρειες που διεξήχθη η 

έρευνα. Στη συνέχεια, περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας και γίνεται 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν τόσο από τον επιμέρους 

συσχετισμό του ελεύθερου χρόνου  με καθεμία από τις παραμέτρους της κοινωνικής 

διαστρωμάτωσης όπως αυτές ορίστηκαν στην παρούσα εργασία (εισόδημα, 

επάγγελμα και μόρφωση), όσο και  από τη σύγκριση και την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων και των τριών παραμέτρων μαζί. Τέλος, γίνεται γενίκευση των 

αποτελεσμάτων με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών πάντα με το 

ερευνητικό ερώτημα. 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: κοινωνική διαστρωμάτωση, οικονομικές επιπτώσεις, δραστηριότητες, 
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ABSTRACT 

Minas Andreadis: Social stratification and economical impact of leisure time activities 

(With the supervision of Dr. Athanasios Kriemadis, Professor) 

 

This thesis researches the influence people’s level of education, their occupation (type 

of employment) and their level of income might have on their choice of leisure time 

activities and interests. To begin with, the theoretical framework is presented. Effort 

is made to clarify the notion of social stratification –definition and basic parameters 

according to which societies hierarchize their members-. The notion of leisure time is 

also analyzed both throughout the ages and in the time span of the 21
st
 century. 

Finally, there is brief mention on the two geographical Prefectures the research was 

conducted in. Research methodology follows as well as presentation of the results 

which were extracted from both the correlation between leisure time and each of the 

parameters of social stratification, the way those were defined in the thesis in question 

(income, occupation and education), and from the comparison and analysis of the 

results from all the three afore mentioned parameters together. In conclusion, 

generalization of the results is made with a view to extracting further results always 

relevant to the research question.  

 

 

 

Keywords: social stratification, economical impact, leisure time, income, occupation, 

education  
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αντικείμενο και σκοπός εργασίας 

Αντικείμενο της παρούσης εργασίας είναι η συσχέτιση της κοινωνικής 

διαστρωμάτωσης με τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Συγκεκριμένα, ο κύριος 

σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης που μπορεί να ασκήσει το 

επίπεδο της μόρφωσης, το είδος της εργασίας και το ύψος του εισοδήματος των 

ατόμων στην επιλογή δραστηριοτήτων και  ενδιαφερόντων στον  ελεύθερο χρόνο 

τους.  

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώνουμε ότι η κοινωνική 

διαστρωμάτωση του ελεύθερου χρόνου αποτελεί ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει 

και εξακολουθεί να απασχολεί τους ερευνητές σε διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα η 

συσχέτιση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των ατόμων – στην οποία 

περιλαμβάνεται η μόρφωση, το είδος εργασίας και το εισόδημα – με τις 

δραστηριότητες που επιλέγουν στον ελεύθερο χρόνο τους, αποτελεί αντικείμενο 

μελέτης εδώ και αρκετές δεκαετίες. Ωστόσο, η ελληνική βιβλιογραφία φαίνεται ότι 

παρουσιάζει ένα σημαντικό ερευνητικό κενό στον τομέα αυτό, καθώς οι σχετικές 

έρευνες είναι περιορισμένες. Την διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει και ο 

Κωνσταντινάκος (2010), ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στην Ελλάδα, αν και 

παρατηρούνται αρκετές έρευνες και μελέτες σχετικές με τη διαχείριση του ελεύθερου 

χρόνου των ατόμων, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να 

συνδέουν τις δραστηριότητες των ατόμων στον ελεύθερο χρόνο τους σε σχέση με τη 

κοινωνική διαστρωμάτωση. 

Προσδοκώντας να καλύψουμε και να συμπληρώσουμε τα όποια ερευνητικά 

κενά υπάρχουν σχετικά με τη συσχέτιση και την αλληλεπίδραση μεταξύ της 

κοινωνικής διαστρωμάτωσης και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα κατά τον 

ελεύθερο χρόνο των ατόμων, η παρούσα έρευνα επιδιώκει να διερευνήσει ερωτήματα 

που αφορούν την διαχείριση του ελεύθερου χρόνου σε άτομα που έχουν διαφορετικό 

επίπεδο μόρφωσης, άλλη μορφή εργασίας και διαφορετικό ύψος εισοδήματος;  

Για ποιους λόγους γυμνάζονται; Ποια είναι τα εμπόδια; Ποιοι τους 

επηρεάζουν; Ποιες είναι οι ενασχολήσεις ελεύθερου χρόνου τους (hobby); Πώς 

περνάνε τον ελεύθερο χρόνο τους; 
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Αυτά είναι μερικά από τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Αν 

και υπάρχουν αρκετά στοιχεία και έρευνες  για τον ελεύθερο χρόνο και τη διαχείρισή 

του, είναι λίγες οι έρευνες εκείνες που συνδέουν τη διαχείριση αυτού με τη κοινωνική 

διαστρωμάτωση, εξετάζοντας τη σχέση και την αλληλεπίδρασή τους.  

Πιο αναλυτικά, η βασική ερευνητική υπόθεση στην οποία καλείται να 

απαντήσει η παρούσα έρευνα είναι αν οι θέσεις που κατέχουν τα άτομα στα διάφορα 

κοινωνικά στρώματα, με βάση το εισόδημά τους, το επάγγελμα και τη μόρφωσή τους,  

επηρεάζουν τις επιλογές τους σχετικά με  τις δραστηριότητές τους στον ελεύθερο 

χρόνο τους. Ελέγχθηκε δηλαδή η σχέση μεταξύ: 

 των λόγων εκγύμνασης των ατόμων 

 των ανασταλτικών παραγόντων συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες 

 των παραγόντων που επηρεάζουν την απόφασή τους για τη συμμετοχή ή όχι 

σε αθλητικές δραστηριότητες 

 των ενδιαφερόντων τους στον ελεύθερό τους χρόνο (hobby) και 

 τον βαθμό ενασχόλησή τους με δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, σε σχέση 

με: 

~ το μορφωτικό τους επίπεδο 

~ την εργασία τους και τέλος, 

~ το ύψος τους εισοδήματός τους 

δηλαδή,  με τις τρεις βασικές παραμέτρους που εντάσσουν το άτομο σε 

συγκεκριμένο κοινωνικό στρώμα. 

 

Δομή εργασίας 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Το πρώτο μέρος 

(παρόν κεφάλαιο), περιλαμβάνει την εισαγωγή, όπου περιγράφεται το αντικείμενο, ο 

σκοπός και η δομή της εργασίας.  

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η ανασκόπηση της σχετικής με το θέμα 

βιβλιογραφίας. Συγκεκριμένα, στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται το θέμα της 

κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Αρχικά, επιχειρείται η εννοιολογική προσέγγιση του 
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όρου, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται οι σημαντικότερες εννοιολογικές 

προσεγγίσεις της κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Τέλος, αναλύεται η έννοια της 

κοινωνικής κινητικότητας. 

Στην δεύτερη ενότητα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης παρουσιάζεται το 

θέμα του ελεύθερου χρόνου. Αρχικά, επιχειρείται η εννοιολογική προσέγγιση του 

όρου, ενώ στη συνέχεια αναλύεται η «χρήση» του ελεύθερου χρόνου από τον 

άνθρωπο μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το πρόβλημα του ελεύθερου 

χρόνου στις σύγχρονες κοινωνίες, ενώ η ενότητα ολοκληρώνεται με την ανάλυση της 

σημασίας του ελεύθερου χρόνου για τον άνθρωπο. 

Στην τρίτη ενότητα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης παρουσιάζονται 

σχετικές με το θέμα μας έρευνες, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται έρευνες που μελετούν την συσχέτιση του ελεύθερου 

χρόνου με την κοινωνική διαστρωμάτωση. 

Στο τρίτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η μέθοδος της έρευνας που 

διεξήχθη. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ο γενικός σκοπός της έρευνας, περιγράφεται 

η έρευνα, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, τα μέσα και η διαδικασία συλλογής των 

δεδομένων και τέλος, οι μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν για 

την επεξεργασία των δεδομένων. 

Στο τέταρτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

έρευνας. Αρχικά, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν το προφίλ των 

ερωτηθέντων, ενώ στη συνέχεια η ανάλυση των αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, 

παρουσιάζεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων μόρφωσης και δραστηριοτήτων 

ελεύθερου χρόνου, των αποτελεσμάτων εργασίας και δραστηριοτήτων ελεύθερου 

χρόνου και των αποτελεσμάτων εισοδήματος και δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου. 

Τέλος, πραγματοποιείται μια σύγκριση των αποτελεσμάτων μόρφωσης – εργασίας – 

εισοδήματος. 

Στο πέμπτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν από την έρευνα, ενώ επίσης, επιχειρείται μια σύγκριση των 

αποτελεσμάτων αυτών, με τα αντίστοιχα δεδομένα της βιβλιογραφίας που 

μελετήσαμε στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Η εργασία ολοκληρώνεται με την 

παράθεση του ερωτηματολογίου στο σχετικό παράρτημα, καθώς και με τη 

βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε.  
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ΙΙ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Κοινωνική Διαστρωμάτωση 

Η έννοια της κοινωνικής διαστρωμάτωσης 

Το θέμα της ανισότητας στην κοινωνία, είναι και ήταν ανέκαθεν πανταχού 

παρόν. Κάθε γνωστή κοινωνία στο παρόν και στο παρελθόν, διανέμει τα αγαθά και 

τις υπηρεσίες της με άνισο τρόπο, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ανισότητες 

ανάμεσα στις διάφορες ομάδες της κοινωνίας (Tumin, 1953). Οι ομάδες αυτές, 

αναφέρονται ως «κοινωνικές τάξεις». Στην κοινωνιολογική ανάλυση ο ορισμός της 

κοινωνικής τάξης υπήρξε ένα μάλλον αμφιλεγόμενο ζήτημα, καθώς αντανακλά 

διαφορετικές και αντικρουόμενες κοινωνικοπολιτικές και φιλοσοφικές αντιλήψεις. 

Με μια ευρεία έννοια, οι κοινωνικές τάξεις αποτελούνται από μεγάλες ομάδες 

ανθρώπων που καταλαμβάνουν μια παρόμοια θέση στην ευρύτερη κοινωνία που 

βασίζεται στην ιδιοκτησία περιουσίας, το εισόδημα, τον πλούτο, το κύρος, την 

εκπαίδευση, τις δεξιότητες ή την εξουσία στην κοινωνική και οικονομική σφαίρα 

(Tsakarissianos, 2008).  

Για την προαναφερθείσα κοινωνική κατηγοριοποίηση των κοινωνικών 

ομάδων, χρησιμοποιείται σήμερα ο όρος «στρώμα», ο οποίος έχει αντικαταστήσει την 

χρήση του όρου «τάξη» (Κωνσταντινάκος, 2015). Η κοινωνική διαστρωμάτωση έχει 

οριστεί γενικά από τον Parsons (1940, σελ. 841), ως: «η διαφορική κατάταξη των 

ατόμων που συνθέτουν ένα δεδομένο κοινωνικό σύστημα και η αντιμετώπιση τους ως 

ανώτερα και κατώτερα το ένα ως προς το άλλο, σύμφωνα με συγκεκριμένα σημαντικά 

κοινωνικά ζητήματα». Επίσης, ο Krauss (1967, σελ. 129 - 130), ορίζει την κοινωνική 

διαστρωμάτωση ως: «μια κατάταξη των μελών της κοινωνίας, χρησιμοποιώντας 

οποιοδήποτε κριτήριο βολεύει, όπως το εισόδημα, η εκπαίδευση, το στυλ ζωής και η 

εθνική καταγωγή». Ο Tsakarissianos (2008), αναφέρει ότι κοινωνική διαστρωμάτωση 

θεωρείται ως η διαφοροποίηση ενός συγκεκριμένου πληθυσμού σε ιεραρχικά 

συναφείς κοινωνικές τάξεις και θέσεις. Η διαστρωμάτωση αυτή, αποτελεί μόνιμο 

χαρακτηριστικό οποιουδήποτε οργανωμένου κοινωνικού περιβάλλοντος, αν και σε 

πολλές διαφορετικές ιεραρχικές δομές και μορφές καθορίζεται από 

κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές μεταβλητές. 

Αντίστοιχα, ο Bowles (2013, σελ. 33) αναφέρει ότι η κοινωνική 

διαστρωμάτωση αποτελεί την: «συστηματικά άνιση κατανομή της εξουσίας, του 
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πλούτου και του κύρους». Με τη σειρά τους, η «εξουσία» (power) , ο «πλούτος» 

(wealth) και το «κύρος» (status) μπορούν να θεωρηθούν ως οι κύριες διαστάσεις της 

διαστρωμάτωσης. Με άλλα λόγια, η κοινωνική διαστρωμάτωση αποτελεί την 

(Θεριανός & Φωτόπουλος, 2014, σελ. 77): «κατάταξη των μελών της κοινωνίας σε 

ανώτερες και κατώτερες τάξεις και στρώματα» ή αλλιώς την (Κωνσταντινάκος, 2010, 

σελ. 35): «κατηγοριοποίηση των ατόμων στην κοινωνία». Δηλαδή, ο όρος κοινωνική 

διαστρωμάτωση χρησιμοποιείται (Αυγερινός, 2007, σελ. 165): «για να περιγράψει σε 

μια δεδομένη χρονική περίοδο την κατάταξη των κοινωνικών ομαδώσεων, από πάνω 

προς τα κάτω». 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το κλασσικό άρθρο των κοινωνιολόγων Davis και 

Moore (1945) με τίτλο «Some principles of stratification», οι οποίοι προσεγγίζουν το 

θέμα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης με βάση το εξής σκεπτικό: 

 Ορισμένες θέσεις σε κάθε κοινωνία είναι λειτουργικά πιο σημαντικές από 

άλλες και απαιτούν ειδικές δεξιότητες για την εκτέλεσή τους.  

 Μόνο ένας περιορισμένος αριθμός ατόμων σε κάθε κοινωνία έχει τα ταλέντα 

που μπορούν να εκπαιδευτούν για να αποκτηθούν οι δεξιότητες που είναι 

κατάλληλες για αυτές τις θέσεις. 

 Η μετατροπή των ταλέντων σε δεξιότητες συνεπάγεται μια περίοδο 

κατάρτισης κατά την οποία γίνονται θυσίες από εκείνους που εκπαιδεύονται. 

 Προκειμένου να ωθηθούν τα ταλαντούχα άτομα να υποστούν αυτές τις θυσίες 

και να αποκτήσουν την απαιτούμενη κατάρτιση, οι μελλοντικές θέσεις τους 

πρέπει να φέρουν μια προτρεπτική αξία υπό τη μορφή διαφοροποιήσεων, 

δηλαδή, προνομιούχα πρόσβαση στα σπάνια και επιθυμητά οφέλη που έχει να 

προσφέρει η κοινωνία. 

 Αυτά τα σπάνια και επιθυμητά οφέλη αποτελούνται από τα δικαιώματα και τα 

προνόμια που συνδέονται ή ενσωματώνονται στις θέσεις και αποτελούν 

εκείνα τα πράγματα που συμβάλλουν στη συντήρηση, την άνεση, τον 

αυτοσεβασμό και την την επέκταση του εγώ. 

 Αυτή η διαφορετική πρόσβαση στις βασικές ανταμοιβές της κοινωνίας έχει ως 

συνέπεια τη διαφοροποίηση του κύρους και της εκτίμησης που αποκτούν τα 

διάφορα στρώματα. Μπορεί να ειπωθεί δηλαδή, ότι μαζί με τα δικαιώματα 
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και τα προνόμια, πρόκειται για θεσμοθετημένη κοινωνική ανισότητα, δηλαδή 

διαστρωμάτωση. 

 Ως εκ τούτου, η κοινωνική ανισότητα μεταξύ των διαφόρων στρωμάτων όσον 

αφορά την ποσότητα των σπάνιων και επιθυμητών αγαθών και του κύρους 

και της εκτίμησης που λαμβάνουν, είναι τόσο λειτουργική όσο και 

αναπόφευκτη σε κάθε κοινωνία. 

Ο Tumin (1953), μελετώντας το ανωτέρω σκεπτικό των Davis και Moore 

(1945), διαμορφώνει το δικό του σκεπτικό σχετικά με την κοινωνική διαστρωμάτωση 

ως εξής: 

 Τα συστήματα κοινωνικής διαστρωμάτωσης περιορίζουν την πιθανότητα 

ανακάλυψης του πλήρους εύρους ταλέντων που διατίθεται σε μια κοινωνία. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός της άνισης πρόσβασης στα κατάλληλα κίνητρα, 

στα κανάλια «στρατολόγησης» και στα κέντρα κατάρτισης. 

 Με τη μείωση του διαθέσιμου ταλέντου, τα συστήματα κοινωνικής 

διαστρωμάτωσης θέτουν όρια στη δυνατότητα επέκτασης των παραγωγικών 

πόρων της κοινωνίας, τουλάχιστον σε σχέση με το τι μπορεί να συμβεί υπό 

συνθήκες μεγαλύτερης ισότητας ευκαιριών. 

 Τα συστήματα κοινωνικής διαστρωμάτωσης παρέχουν στην ελίτ την πολιτική 

εξουσία που είναι απαραίτητη για να αποκτήσει την αποδοχή και την 

κυριαρχία μιας ιδεολογίας που εξορθολογίζει το status quo, ό,τι μπορεί να 

θεωρείται ως «λογικό», «φυσικό» και «ηθικά σωστό». Με αυτό τον τρόπο, τα 

συστήματα κοινωνικής διαστρωμάτωσης συντηρούν ουσιαστικά τις επιρροές 

στις κοινωνίες στις οποίες βρίσκονται. 

 Τα συστήματα κοινωνικής διαστρωμάτωσης διανέμουν άνισα τις ευνοϊκές 

αυτο-εικόνες σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Στο βαθμό που αυτές οι ευνοϊκές 

αυτο-εικόνες απαιτούνται για την ανάπτυξη του δημιουργικού δυναμικού που 

είναι έμφυτο στους ανθρώπους, στον ίδιο βαθμό τα συστήματα κοινωνικής 

διαστρωμάτωσης περιορίζουν την ανάπτυξη αυτού του δημιουργικού 

δυναμικού. 

 Στο βαθμό που οι ανισότητες στις κοινωνικές ανταμοιβές δεν μπορούν να 

γίνουν πλήρως αποδεκτές από τους λιγότερο προνομιούχους σε μια κοινωνία, 



7 
 

τα συστήματα κοινωνικής διαστρωμάτωσης ενθαρρύνουν την εχθρότητα, την 

υποψία και τη δυσπιστία μεταξύ των διαφόρων τμημάτων μιας κοινωνίας και 

έτσι περιορίζουν τις δυνατότητες εκτεταμένης κοινωνικής ένταξης. 

 Στο βαθμό που η αίσθηση της σημαντικής συμμετοχής σε μια κοινωνία 

εξαρτάται από τη θέση στην κλιμακα κύρους της κοινωνίας, τα συστήματα 

κοινωνικής διαστρωμάτωσης κατανέμουν άνισα την αίσθηση της σημαντικής 

συμμετοχής στον πληθυσμό. 

 Στο βαθμό που η αφοσίωση σε μια κοινωνία εξαρτάται από την αίσθηση της 

έντονης συμμετοχής στην κοινωνία, τα συστήματα κοινωνικής 

διαστρωμάτωσης κατανέμουν άνισα την αφοσίωση στον πληθυσμό. 

 Στο βαθμό που η συμμετοχή και η απάθεια εξαρτώνται από την αίσθηση της 

έντονης συμμετοχής στην κοινωνία, τα συστήματα κοινωνικής 

διαστρωμάτωσης κατανέμουν το κίνητρο συμμετοχής άνισα σε έναν 

πληθυσμό. 

Θα πρέπει να επισημανθεί επίσης, ότι η κοινωνική διαστρωμάτωση, δηλαδή ο 

τρόπος με τον οποίο κατηγοριοποιούνται τα άτομα στην κοινωνία, εξαρτάται από 

συγκεκριμένους παράγοντες, όπως για παράδειγμα από τους εξής (Κωνσταντινάκος, 

2010): την κοινωνική καταγωγή, τη μόρφωση, την οικονομική κατάσταση, το 

επάγγελμα, το πολιτισμικό κεφάλαιο της οικογένειας και του περιβάλλοντος που ζει 

το άτομο κ.α.. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αυγερινό (2007), η προσπάθεια αποτύπωσης 

της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και των παραγόντων που διαμορφώνουν το κάθε 

στρώμα, εξακολουθεί να απασχολεί και να διχάζει τους ερευνητές. Μια από τις 

χαρακτηριστικότερες προσπάθειες αποτύπωσης της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, 

είναι αυτή του Scheuch (1970, όπως αναφέρεται στο Αυγερινός, 2007), ο οποίος 

διαμόρφωσε ένα πλαίσιο για τα κοινωνικά στρώματα, με τα εξής χαρακτηριστικά: α) 

επάγγελμα (δείκτης κοινωνικού γοήτρου), β) οικονομική κατάσταση (ατομικό 

εισόδημα, κατά κεφαλήν δαπάνες, δείκτης συμβόλων ποιότητας ζωής, σχέση χώρου 

κατοικίας ανά άτομο) και γ) πολιτιστικό επίπεδο (σχολική μόρφωση, δείκτης επιπέδου 

διαβάσματος, παρακολούθηση συναυλιών, θεάτρου).  

Ωστόσο, ο Αυγερινός (2007) συνεχίζει αναφέροντας ότι στις έρευνες 

χρησιμοποιούνται περισσότερο χειροπιαστά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα η 

επαγγελματική θέση, το εισόδημα, οι δυνατότητες δράσης και λήψης αποφάσεων, το 
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επίπεδο μόρφωσης και το κοινωνικό κύρος / γόητρο. Με βάση τα συγκεκριμένα 

κριτήρια, η κοινωνική διαστρωμάτωση διαμορφώνεται σε ανώτερο στρώμα, ανώτερο 

μέσο στρώμα, μέση του μεσαίου στρώματος, κάτω μεσαίο στρώμα, ανώτερο κάτω 

στρώματος, κάτω στρώμα και κοινωνικά περιφρονημένοι (Αυγερινός, 2007). Αυτή η 

εσωτερική κατηγοριοποίηση των τριών κύριων στρωμάτων (ανώτερο, μεσαίο, 

κατώτερο), βοηθάει στην αποτελεσματικότερη μελέτη των κοινωνικών ομάδων 

(Κωνσταντινάκος, 2010). 

 

Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις κοινωνικής διαστρωμάτωσης 

Η κοινωνική διαστρωμάτωση έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους ερευνητές, και 

ειδικότερα τους κοινωνιολόγους, τις τελευταίες δεκαετίες. Μεταξύ των 

σημαντικότερων κοινωνιολογικών προσεγγίσεων για την κοινωνική διαστρωμάτωση 

ξεχωρίζουν οι προσεγγίσεις του Karl Marx, του Max Weber και του Émile Durkheim, 

οι οποίες έχουν επηρεάσει και εξακολουθούν να επηρεάζουν την σκέψη πολλών 

μελετητών. Όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, οι έννοιες της 

«εξουσίας» (power) , του «πλούτου» (wealth) και του «κύρους» (status) μπορούν να 

θεωρηθούν ως οι κύριες διαστάσεις της κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Κάθε ένας από 

τους τρεις κοινωνιολόγους (Marx, Weber, Durkheim) έχει και μια διαφορετική 

θεωρητική άποψη για τη σχέση μεταξύ αυτών των τριών διαστάσεων. Για τον Marx ο 

πλούτος αποτελεί την πρωταρχική διάσταση, ενώ η εξουσία και το κύρος αποτελούν 

παράγωγα. Ο Durkheim αντιθέτως, θεωρεί το κοινωνικό κύρος (που σχετίζεται με την 

παραδειγματοποίηση ορισμένων κοινωνικών κανόνων) ως την κύρια διάσταση της 

κοινωνικής διαστρωμάτωσης, με το εισόδημα (και συνεπώς τον πλούτο) ως 

παράγωγο. Ως πρόδρομος της θεωρίας του λειτουργισμού, ο Durkheim αγνοεί σε 

μεγάλο βαθμό τον ρόλο των ασύμμετρων σχέσεων κοινωνικής εξουσίας και, 

επιπλέον, θεωρεί τις κοινωνικές σχέσεις ως ουσιαστικά αρμονικές, θεωρώντας το 

ανώτερο κύρος που αναγνωρίζεται σε ορισμένα επαγγέλματα ως κοινωνικά επωφελές 

ή «λειτουργικό». Ο Weber υποστηρίζει ότι οι τρεις διαστάσεις είναι θεωρητικά 

ανεξάρτητες, ενώ το έργο του δίνει έμμεσα μεγάλη έμφαση στη διάσταση της 

εξουσίας (Bowles, 2013). 

Μελετώντας αναλυτικά το έργο του Karl Marx, ο Pyakuryal (2001), 

υποστηρίζει ότι κανένας στην ιστορία της κοινωνικής σκέψης δεν κατέστησε τον 
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αγώνα μεταξύ των κοινωνικών και οικονομικών τάξεων τόσο κεντρικό 

χαρακτηριστικό της κοινωνίας και τόσο κυρίαρχη πηγή κοινωνικής αλλαγής, όσο ο 

Karl Marx, ο οποίος υποστήριξε ότι η ιστορία των υφιστάμενων κοινωνιών αποτελεί 

ουσιαστικά μια ιστορία ταξικών αγώνων (Pyakuryal, 2001). Ειδικότερα, ο Marx 

διατύπωσε για πρώτη φορά την έννοια της «κοινωνικής τάξης» και εντόπισε δύο 

βασικές κοινωνικές τάξεις: τους αστούς (ή καπιταλιστές ή κεφαλαιοκράτες) και τους 

εργαζόμενους (Αυγερινός, 2007). Ο Marx υποστήριξε ότι τα άτομα τα οποία έχουν 

διαφορετικές σχέσεις με τα μέσα παραγωγής, έχουν και διαφορετικά – και σε 

ορισμένες περιπτώσεις αντίθετα – συμφέροντα, ενώ οι κεφαλαιοκράτες έχουν τον 

απόλυτο έλεγχο στα μέσα παραγωγής. Επίσης, υπάρχουν τρεις επιπλέον έννοιες της 

μαρξιστικής προσέγγισης, σχετικά με την κοινωνική διαστρωμάτωση (Pyakuryal, 

2001): 

 Ταξική συνείδηση, η οποία αναφέρεται στη συνείδηση της εκμετάλλευσης και 

της στέρησης της «υπεραξίας
1
». 

 Ταξική αλληλεγγύη, η οποία αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο οι 

εργαζόμενοι δρουν από κοινού για την επίτευξη πολιτικών και οικονομικών 

στόχων. 

 Ταξική σύγκρουση, η οποία αναφέρεται στην ασυνείδητη ή συνειδητή και 

σκόπιμη πάλη μεταξύ δύο τάξεων, όταν οι εργαζόμενοι συνειδητοποιούν τον 

ιστορικό τους ρόλο και δρουν συλλογικά για να βελτιώσουν την κατάστασή 

τους, και τελικά, αναλαμβάνουν την κυριαρχία των μέσων παραγωγής. 

Ο Max Weber συμφώνησε με ορισμένα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της 

μαρξιστικής σκέψης, ιδιαίτερα με την κρίσιμη σημασία των οικονομικών πτυχών της 

κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Για τον Weber, όπως και για τον Marx, ο έλεγχος της 

ιδιοκτησίας αποτελεί ένα βασικό χαρακτηριστικό για τον προσδιορισμό των 

ευκαιριών ζωής ενός ατόμου ή μιας τάξης. Ωστόσο, ο Weber πρόσθεσε στην 

οικονομική διάσταση της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, δύο επιπλέον διαστάσεις: το 

κύρος (status) και την ισχύ / εξουσία (power). Ο Weber αντιλαμβανόταν την 

περιουσία, την ισχύ και το κύρος, ως τρεις – αν και αλληλεπιδρούσες – βάσεις επί 

                                                           
1
 Η έννοια της «υπεραξίας», σύμφωνα με τον Marx, πλανάται μεταξύ των δύο κοινωνικών τάξεων. 

Από τη στιγμή που οι καπιταλιστές αμείβουν τους εργαζόμενους μόνο ένα μέρος της εργασίας που 

τους προσφέρουν και το υπόλοιπο (μετά την αφαίρεση των φόρων κ.λπ.) το καρπώνονται οι ίδιοι 

(Κασσιμάτη, 2001).  
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των οποίων διαμορφώνονται οι ιεραρχίες σε μια κοινωνία. Συγκεκριμένα, οι διαφορές 

στην περιουσία είναι αυτές που δημιουργούν τις κοινωνικές τάξεις, ενώ οι διαφορές 

στην ισχύ διαμορφώνουν τα κοινωνικά στρώματα (Pyakuryal, 2001). Επιπρόσθετα, η 

«κοινωνική θέση», αποτελεί για τον Weber την (Αυγερινός, 2007, σελ. 168): 

«ρεαλιστική δυνατότητα για την κτίση αγαθών, την εξωτερική διαμόρφωση της ζωής 

και την εσωτερική μοίρα του καθενός, απ’ όπου απορρέει το μέτρο και η μορφή της 

συμμετοχής στη διαχείριση των αγαθών και της διαμόρφωσης των επιτυχιών, καθώς 

και ο δεδομένος τρόπος της χρησιμοποίησής της για την αγωγή και το εισόδημα σε μια 

ορισμένη διάρθρωση».  

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι το μαρξιστικό μοντέλο κοινωνικής 

διαστρωμάτωσης αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση της 

διαστρωμάτωσης σε μια καπιταλιστική κοινωνία, όπου ο ταξικός σχηματισμός είναι 

διακριτός με βάση δύο διαφορετικές ομάδες εισοδημάτων: τους πλούσιους και τους 

φτωχούς. Ωστόσο, σε αρκετές κοινωνίες η διαστρωμάτωση διαμορφώνεται από έναν 

συνδυασμό μεταβλητών, όπως το φύλο, η ηλικία, το εισόδημα, η εθνικότητα κ.α. 

Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές ταιριάζει καλύτερα το βεμπεριανό μοντέλο 

κοινωνικής διαστρωμάτωσης (Pyakuryal, 2001). 

Τέλος, ένας χαρακτηριστικός εκπρόσωπος της νεο-βεμπεριανής σκέψης, ο 

Anthony Giddens (1973
2
, όπως αναφέρεται στο Tsakarissianos, 2008, σελ. 10), 

ανέπτυξε την έννοια της δομής των ταξικών σχέσεων. Σημείο – κλειδί στη σκέψη του 

είναι η παραγωγική ικανότητα της αγοράς, η οποία βασίζεται σε τρεις κύριους 

παράγοντες: α) την ιδιοκτησία περιουσίας, όσον αφορά τα μέσα παραγωγής, β) την 

κατοχή εκπαιδευτικών και τεχνικών προσόντων και γ) την κατοχή χειρωνακτικής 

εργασίας. Ενώ το έργο του Giddens είναι κυρίως θεωρητικό, η νεο-βεμπεριανή 

λειτουργικοποίηση και μέτρηση της ταξικής δομής συνδέεται κυρίως με το έργο το 

John Goldthorpe και των συναδέλφων του (Tsakarissianos, 2008). Αν και ο 

Goldthorpe και οι συνάδελφοί του είναι επικριτικοί απέναντι στις νεομαρξιστικές 

αντιλήψεις για την δομή των ταξικών σχέσεων, μένοντας πιστοί στην βεμπεριανή 

σκέψη, το λεγόμενο «ταξικό σχήμα Goldthorpe» που δημιούργησαν, έχει επηρεαστεί 

τόσο από τις μαρξιστικές όσο και από τις βεμπεριανές ιδέες (Bergman & Joye, 2001). 

 

                                                           
2
 Giddens, A. (1973). The class structure of advanced societies. New York: Hutchinson University 

Library.  
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Κοινωνική διαστρωμάτωση και κοινωνική κινητικότητα 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των διαστρωματωμένων κοινωνιών είναι η 

κοινωνική κινητικότητα, η οποία αποτελεί την (Κωνσταντινάκος, 201, σελ. 36): 

«κάθετη μετακίνηση από το κατώτερο προς το ανώτερο στρώμα ή το αντίθετο, καθώς 

και η οριζόντια μετακίνηση από την πόλη στο χωριό και το αντίθετο». Επίσης, η 

κοινωνική κινητικότητα αναφέρεται σε (Αυγερινός, 2007, σελ. 175): «κάθε 

μακροπρόθεσμη αλλαγή της κοινωνικής θέσης ενός ατόμου ή μιας ομάδας ανθρώπων». 

Ο Durkheim (όπως αναφέρεται στο Tsakarissianos, 2008, σελ. 8), αναφέρει ότι: «η 

κοινωνική κινητικότητα νοείται ως η μετάβαση των ανθρώπων από μια κοινωνική 

θέση στην άλλη ή η κίνηση ατόμων μεταξύ των θέσεων που ορίζονται από τη δομή του 

καταμερισμού της εργασίας». Η κοινωνική κινητικότητα μπορεί να ορισθεί δηλαδή, 

ως (Tsakarissianos, 2008, σελ. 8): «ο βαθμός στον οποίο, σε μια συγκεκριμένη 

κοινωνία, οι απόγονοι των ατόμων και οι επόμενες γενιές κινούνται προς τα επάνω 

(και προς τα κάτω) στην κοινωνική κλίμακα» ή ως (Tsakarissianos, 2008, σελ. 8): «ο 

βαθμός στον οποίο η κοινωνική κατάσταση των ατόμων μπορεί να αλλάξει καθ 'όλη τη 

διάρκεια της ζωής τους». Παρόλο που και οι δύο τελευταίαοι ορισμοί είναι 

εφαρμόσιμοι, η κοινωνική κινητικότητα συνήθως αντιμετωπίζεται από τη σχετική 

κοινωνιολογική έρευνα, ως η διαγενεακή μετακίνηση μεταξύ κοινωνικής προέλευσης 

και προορισμού και όχι στο πλαίσιο μιας πορείας ζωής (Tsakarissianos, 2008).  

Φυσικά, η κοινωνική κινητικότητα προϋποθέτει την ύπαρξη ανισοτήτων, 

χαρακτηριστικό γνώρισμα άλλωστε της κοινωνικής διαστρωμάτωσης (Κασιμάτη, 

2001). Η κινητικότητα αυτή, συμβαίνει συχνά για παράδειγμα, με την αλλαγή 

επαγγέλματος ενός ατόμου, η οποία αλλαγή έχει ως αποτέλεσμα να μεταπηδήσει το 

άτομο σε ένα ανώτερο ή ένα κατώτερο στρώμα της κοινωνίας, καθώς η 

επαγγελματική θέση καθορίζει και την κοινωνική κατάσταση (Αυγερινός, 2007). 

Έτσι, οι θεωρητικές προσεγγίσεις για την κοινωνική κινητικότητα αναφέρονται σε 

μια σειρά αλληλένδετων εννοιών που περιλαμβάνουν την κοινωνική διαστρωμάτωση 

και την επαγγελματική δομή, την κοινωνική θέση και το κοινωνικό κύρος, καθώς και 

τυπολογίες κοινωνικής τάξης (Tsakarissianos, 2008).  

Στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται σε κάποια ανώτερη θέση, 

εξυπηρετούνται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων επιθυμίες για κοινωνική 

βελτίωση, ενώ η επιλογή της μετακίνησης είναι εθελοντική. Ωστόσο, υπάρχει 
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περίπτωση η μετακίνηση να πραγματοποιηθεί αναγκαστικά, συνήθως καθοδικά, ως 

αποτέλεσμα των περιστάσεων και των συνθηκών (Κασιμάτη, 2001). 

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, ότι η κοινωνία δεν μένει στατική, καθώς οι 

κοινωνικές της δομές χαρακτηρίζονται από μια διαχρονική μεταβολή. Συνεπώς, οι 

μηχανισμοί κοινωνικής κινητικότητας βοηθούν στην κατανόηση της εξέλιξης των 

κοινωνιών. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που σε μια κοινωνία παρατηρούνται 

μετακινήσεις από τα κατώτερα στα ανώτερα στρώματα σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, τότε διαφαίνεται μια γρήγορα εξελισσόμενη κοινωνία με αλλαγές στην 

φυσιογνωμία της, αλλά και με σημαντικές προοπτικές (Κασιμάτη, 2001). 

Αντικείμενο της παρούσης εργασίας ωστόσο, δεν είναι να καταγράψει, να 

αναλύσει και να παρουσιάσει τις έννοιες κοινωνική διαστρωμάτωση και κοινωνική 

κινητικότητα από κοινωνιολογική θεωρητικά άποψη. Η κατάταξη των ατόμων στα 

κοινωνικά στρώματα και η δυνατότητα που έχει το κάθε άτομο να μετακινηθεί μέσω 

της κινητικότητας, θα μας βοηθήσουν να αντιληφθούμε τις διαφορές που υπάρχουν 

και θα αναλυθούν στο δεύτερο μέρος της εργασίας, όπου θα παρουσιαστούν τα 

αποτελέσματα της συγκριτικής έρευνας που έγινε ανάμεσα σε  δύο Περιφέρειες της 

Ελλάδας με διαφορετικά χαρακτηριστικά, της Δυτικής Μακεδονίας και της 

Πελοποννήσου, σε σχέση με τις δραστηριότητες και τα  ενδιαφέροντα των κατοίκων 

τους στον ελεύθερο χρόνο τους. Έτσι, λοιπόν, πριν γίνει αυτή η παρουσίαση θα γίνει 

μια εκτενής αναφορά στη συνέχεια γύρω από την έννοια του ελεύθερου χρόνου σε 

θεωρητικό επίπεδο και πώς αυτός μπορεί δημιουργικά να αξιοποιηθεί. 

 

Ελεύθερος Χρόνος 

Η έννοια του ελεύθερου χρόνου 

Η έννοια του «ελεύθερου χρόνου» έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους μελετητές, 

ενώ προσεγγίζεται από διάφορες οπτικές, ανάλογα με τους στόχους που θέτει στην 

εκάστοτε περίπτωση ο μελετητής (Κωνσταντινάκος, 2010). Οι Dridea και Sztruten 

(2010), αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι η διατύπωση ενός συγκεκριμένου ορισμού για 

τον ελεύθερο χρόνο παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες, καθώς αποτελεί μια έννοια 

συνδεδεμένη με διάφορες άλλες έννοιες, όπως η «ψυχαγωγία» και η «αναψυχή». 

Πέρα από αυτό, ο διαχωρισμός του ελεύθερου χρόνου από άλλους τύπους χρόνου 
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μπορεί να είναι υποκειμενικός και να γίνεται αντιληπτός με διαφορετικό τρόπο από 

διαφορετικά άτομα. 

Ξεκινώντας από την ετυμολογία της φράσης «ελεύθερος χρόνος», 

διαπιστώνουμε ότι η λέξη «ελεύθερος» εκφράζει το αγαθό της δυνατότητας λήψης 

προσωπικών αποφάσεων χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί ή δεσμεύσεις 

(Κωνσταντινάκος, 2010). Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μπαδογιαννάκης (1994, 

σελ. 19): «ο αληθινός ελεύθερος χρόνος δεν μας επιβάλλεται, γιατί τίποτα δεν απαιτεί 

περισσότερη ελευθερία δράσης και ελευθερία σκέψης απ’ αυτόν». Από την άλλη 

πλευρά, η λέξη «χρόνος» αντιπροσωπεύει μια αντικειμενική μονάδα μέτρησης ενός 

γεγονότος ή μιας λειτουργίας (Κωνσταντινάκος, 2010). Στην διεθνή βιβλιογραφία 

συναντάμε τον πρόσφατο σχετικά όρο «free time» ή «spare time», ο οποίος έχει 

αντικαταστήσει τον όρο «leisure» (Adorno, 1991), που στην ελληνική μπορεί να 

μεταφραστεί είτε ως «ελεύθερος χρόνος» είτε ως «αναψυχή». 

Ο ελεύθερος χρόνος σύμφωνα με τον Ο.Ο.Σ.Α., μπορεί να οριστεί με βάση τις 

εξής τρεις παραμέτρους: α) τον χρόνο, β) τις δραστηριότητες και γ) την κατάσταση 

του ατόμου. Συγκεκριμένα, με βάση τον χρόνο, ο ελεύθερος χρόνος ορίζεται ως: «ο 

χρόνος που περνάει (ένα άτομο) χωρίς υποχρεώσεις και αναγκαιότητα»  (OECD, 2009, 

σελ. 20). Όσον αφορά τις δραστηριότητες, οι συγγραφείς Burda et al. (2007, σελ. 1), 

αναφέρουν ότι ο ελεύθερος χρόνος περιλαμβάνει: «όλες τις δραστηριότητες που δεν 

μπορούμε να πληρώσουμε κάποιον άλλον να τις κάνει για εμάς, και πραγματικά δεν 

είμαστε υποχρεωμένοι να τις κάνουμε αν δεν το θέλουμε». Εναλλακτικά, μπορούμε να 

πούμε ότι ο ελεύθερος χρόνος περιλαμβάνει: «τις δραστηριότητες που συμβατικά 

θεωρούνται ως ψυχαγωγικές» (OECD, 2009, σελ. 20). Συνεπώς, ο ελεύθερος χρόνος 

αποτελεί ουσιαστικά μια ελεύθερη δραστηριότητα, όπου το κάθε άτομο έχει την 

δυνατότητα επιλογής ανάμεσα από έναν μεγάλο αριθμό δυνατοτήτων. Η ποικιλία των 

επιλογών είναι σύμφωνα με τον Μπαδογιαννάκη (1994), σχεδόν απεριόριστη.  

Ένας πιο ενδελεχής ορισμός μπορεί να βασιστεί σε αυτό που η πλειοψηφία 

των ανθρώπων θα απαριθμούσε ως ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως η 

παρακολούθηση τηλεόρασης, η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες ή η άσκηση, 

η ανάγνωση βιβλίων, η παρακολούθηση κινηματογραφικών ταινιών, και ούτω 

καθεξής. Επίσης, με βάση την κατάσταση του ατόμου, ο ελεύθερος χρόνος μπορεί να 

οριστεί ως: «η ευχάριστη κατάσταση του μυαλού από τη συμμετοχή σε απολαυστικές ή 

ευχάριστες δραστηριότητες» (OECD, 2009, σελ. 20).  
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Ένας επίσης, ενδιαφέρων ορισμός, είναι αυτός του Moorst (1982, σελ. 158), ο 

οποίος ορίζει τον ελεύθερο χρόνο ως: «εκείνο το χρόνο που είναι ελεύθερος από 

υποχρεώσεις εργασίας ή ύπνου και το άτομο έχει την ελευθερία να τον χρησιμοποιήσει 

όπως επιθυμεί, όπως για παράδειγμα για χαλάρωση, για δημιουργία ή για ψυχαγωγία, 

ενεργητική ή παθητική». Ο Moorst (1982, σελ. 158) προσθέτει στον ανωτέρω ορισμό, 

και ορισμένα επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα ένα ελάχιστο από 

«ακούσιες υποχρεώσεις κοινωνικού ρόλου» και την παρουσία τουλάχιστον μιας 

«ψυχολογικά αντιλαμβανόμενης ελευθερίας». Επίσης, ο ελεύθερος χρόνος αποτελεί 

μια προσωπική ανάγκη και μια προσωπική ελευθερία. Τέλος, το σημαντικότερο 

χαρακτηριστικό του ελεύθερου χρόνου που επισημαίνει ο Moorst (1982, σελ. 158) 

είναι η «απουσία κοινωνικού ελέγχου».  

Επίσης, ένας περιγραφικός και αναλυτικός ορισμός είναι αυτός που δόθηκε 

από τον κοινωνιολόγο Dumazedier (1962, όπως αναφέρεται στο Harris, 2011, σελ. 

14), σύμφωνα με τον οποίο ο ελεύθερος χρόνος αποτελεί: «ένα σύνολο ασχολιών στις 

οποίες επιδίδεται το άτομο ηθελημένα για να ξεκουραστεί ή να ψυχαγωγηθεί ή ακόμα 

και για να βελτιώσει την κοινωνική του συμμετοχή, αφού απελευθερωθεί από τις 

διάφορες επαγγελματικές, οικογενειακές και κοινωνικές του υποχρεώσεις». Από τον 

συγκεκριμένο ορισμό, αντιλαμβανόμαστε ότι η καθημερινότητα του ανθρώπου δεν 

αποτελείται απλώς από ένα δίπτυχο: «εργασία – ελεύθερος χρόνος», αλλά είναι 

αρκετά πιο σύνθετη, καθώς περιλαμβάνει διάφορες άλλες υποχρεώσεις 

(οικογενειακές, κοινωνικές κ.λπ.). Ο χρόνος που απομένει από την εργασία και τις 

διάφορες άλλες υποχρεώσεις, είναι αυτό που ονομάζει ο Harris (2011, σελ. 14) ως 

«πραγματική σχόλη». Ο όρος «σχόλη», ο οποίος αναφέρεται από πολλούς μελετητές 

του ελεύθερου χρόνου, εκφράζει την (Κωνσταντινάκος, 2010, σελ. 18): «χρηστική και 

ωφέλιμη λειτουργία του χρόνου για το άτομο». 

Λαμβάνοντας υπόψη του τον ανωτέρω ορισμό για τον ελεύθερο χρόνο, ο 

Harris (2011), κατηγοριοποιεί τις λειτουργίες του ελεύθερου χρόνου ως εξής: α) 

ανάπαυση, που βοηθάει στην επανόρθωση των εντάσεων και αντισταθμίζει την 

καθημερινή κόπωση, β) ψυχαγωγία, που αντισταθμίζει την πλήξη και βοηθάει στην 

φυγή από την καθημερινότητα και γ) δυνατότητα ανάπτυξης προσωπικότητας, μέσω 

της κοινωνικοποίησης και της συμμετοχής σε επιμορφωτικές δραστηριότητες.  

Ο Μπαδογιαννάκις (1994) αναφέρει επίσης μια πρόταση ταξινόμησης του 

«ολικού ημερήσιου χρόνου» που διαθέτει ο άνθρωπος στους εξής μερικότερους 
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χρόνους: α) τον προσωπικό ή φυσιολογικό χρόνο, ο οποίος αναλώνεται σε ύπνο, 

διατροφή, φροντίδες του σώματος κ.α., β) τον επαγγελματικό χρόνο, ο οποίος 

περιλαμβάνει τις επαγγελματικές δραστηριότητες και μετακινήσεις του ατόμου, γ) 

τον οικιακό χρόνο, ο οποίος περιλαμβάνει τις διάφορες υποχρεωτικές εργασίες εντός 

της οικίας του ατόμου και δ) τον ελεύθερο χρόνο. Ο Μπαδογιαννάκις (1994, σελ. 12), 

θεωρεί 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».  

O Τσαούσης (1998) αναφέρει ότι ο χρόνος που διαθέτει ο άνθρωπος μπορεί 

να διαχωριστεί σε τέσσερις κατηγορίες: α) νεκρός χρόνος, κατά τον οποίο δεν μπορεί 

κάποιος να κάνει τίποτα (π.χ. χρόνος μετάβασης, μετακίνησης, αναμονής κ.λπ.), β) 

βιοτικός χρόνος, για την κάλυψη βιοτικών αναγκών (π.χ. φαγητό, ύπνος κ.λπ.), γ) 

ωφέλιμος χρόνος, ο χρόνος εργασίας και απασχόλησης για την κτήση εισοδήματος 

και δ) ελεύθερος χρόνος. Στο σημείο αυτό, ο Τσαούσης (1998, σελ. 111), ορίζει τον 

ελεύθερο χρόνο ως τον χρόνο που «διατίθεται χωρίς εξαναγκασμούς και δεσμεύσεις». 

Επιπρόσθετα, διαχωρίζει τον ελεύθερο χρόνο σε «κατά προαίρεση ελεύθερο χρόνο» 

και «αναγκαστικά ελεύθερο χρόνο». Ο κατά προαίρεση ελεύθερος χρόνος είναι 

εκείνος που περιλαμβάνει κοινωνικά αποδεκτές δραστηριότητες και διαθέτει 

κοινωνικά αναγνωρισμένη αξία. Από την άλλη πλευρά, ο αναγκαστικά ελεύθερος 

χρόνος αποτελεί τον χρόνο ανεργίας και αναγκαστικής απραξίας. 

Επίσης, οι Dridea και Sztruten (2010), κατηγοριοποιούν τον χρόνο που 

διαθέτει ο άνθρωπος ως εξής: α) εργασία: υποχρεωτικός χρόνος που συνεπάγεται 

περιορισμούς και δεσμεύσεις, β) προσωπική φροντίδα: περιλαμβάνει τον χρόνο που 

αφιερώνει ο άνθρωπος για την περιποίηση και την φροντίδα του εαυτού του, γ) 

δουλειές αναψυχής: περιλαμβάνει δραστηριότητες που επιλέγονται ελεύθερα, αλλά 

είναι σημαντικές μόνο από τα αποτελέσματά τους, καθώς το ενδιαφέρον είναι το 

κέρδος που προκύπτει από την έκθεση ή την πώληση των προϊόντων, δ) καθαρή 

εργασία: είναι το αντίθετο από την προηγούμενη κατηγορία, δηλαδή οι 

δραστηριότητες εδώ είναι υποχρεωτικές όπως στην εργασία, αλλά το αποτέλεσμα 

είναι εγγενές μάλλον και όχι εξωγενές όπως πριν, όπως για παράδειγμα σε 

περιπτώσεις που ένα άτομο επιλέγει να κάνει μια δουλειά όχι για το κέρδος, αλλά για 

την προσωπική του ευχαρίστηση, ε) εργασία – δουλειά: περιλαμβάνει υποχρεωτικές 
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δραστηριότητες με κίνητρα τόσο εγγενή όσο και εξωγενή και στ) καθαρή δουλειά: 

δραστηριότητες που έχουν μοναδικό σκοπό εξωγενή αποτελέσματα. 

Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η επιλογή των δραστηριοτήτων 

ελεύθερου χρόνου επηρεάζεται από ένα σύνθετο σύμπλεγμα μεταβλητών, οι οποίες 

κατηγοριοποιούνται εύστοχα από τους Dridea και Sztruten (2010), ως εξής: α) 

ατομικοί παράγοντες: προσωπικότητα, ικανότητες, δυνατότητες, στάδιο ζωής, 

συμφέροντα κ.λπ., β) κατάσταση και συνθήκες στα οποία βρίσκονται τη δεδομένη 

στιγμή τα άτομα: κοινωνική τάξη, εργασία, εισόδημα, διαθεσιμότητα χρόνου κ.λπ., γ) 

ευκαιρίες και υπηρεσίες υποστήριξης που είναι διαθέσιμες στο άτομο: εγκαταστάσεις, 

πόροι, προγράμματα υποστήριξης κ.λπ.  

Όσον αφορά στην πρώτη κατηγορία, διαπιστώνεται ότι οι ατομικοί 

παράγοντες καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα 

αντιλαμβάνονται, κατανοούν και χρησιμοποιούν τις δραστηριότητες του ελεύθερου 

χρόνου τους. Η προσωπικότητα, η στάση, οι ικανότητες και οι δυνατότητες 

διαμορφώνουν την ατομική συμπεριφορά με τις ανάγκες και τις επιθυμίες για 

συμμετοχή στις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου. Όλη η 

συμπεριφορά του ατόμου όμως, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ηλικία, το φύλο και 

το επίπεδο εκπαίδευσης και πολιτισμού. Οι συνέπειες των δραστηριοτήτων του 

ελεύθερου χρόνου είναι πιο έντονες στα παιδιά και μειώνονται στους ενήλικες. 

Επίσης, είναι σημαντική και η στιγμή σε έναν κύκλο ζωής, για παράδειγμα: ένα 

ελεύθερο άτομο έχει περισσότερο χρόνο για δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, παρά 

ένα παντρεμένο άτομο με παιδιά. Η περίπτωση της οικογένειας με παιδιά επηρεάζει 

επίσης, την εμπλοκή των δύο φύλων σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, καθώς η 

γυναίκα συνήθως φροντίζει τα παιδιά και έχει λιγότερο χρόνο για τέτοιου είδους 

δραστηριότητες. Ωστόσο, σε ένα γενικό πλαίσιο, φαίνεται ότι σήμερα τα ποσοστά 

συμμετοχής δεν διαφέρουν σημαντικά για τους άνδρες και τις γυναίκες, αν και οι 

γυναίκες τείνουν να συμμετέχουν περισσότερο σε πολιτιστικές δραστηριότητες και οι 

άνδρες τείνουν να συμμετέχουν σε πιο δραστήριες δραστηριότητες, όπως ο 

αθλητισμός. Τέλος, το επίπεδο και τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης επηρεάζουν 

την συμμετοχή σε ιδιαίτερες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως οι τέχνες, τα χόμπι 

κ.λπ. που απαιτούν ειδικές γνωστικές δεξιότητες (Dridea & Sztruten, 2010). 

Από την δεύτερη κατηγορία, αυτή της κατάστασης και των συνθηκών στα 

οποία βρίσκονται τη δεδομένη στιγμή τα άτομα, το εισόδημα αποτελεί βασικό 
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παράγοντα για την εκλογή των δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου, και δεν προκαλεί 

έκπληξη το γεγονός ότι, από τη στιγμή που το εισόδημα συσχετίζεται με το επίπεδο 

της κοινωνικής τάξης και της εκπαίδευσης, τα άτομα με υψηλότερα εισοδήματα 

έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Η κοινωνική 

τάξη, όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, αφορά ανθρώπους που έχουν 

σε γενικές γραμμές παρόμοιο επίπεδο εκπαίδευσης και ίδιο περίπου εισόδημα που 

επηρεάζουν την συμπεριφορά κατά τον ελέυθερο χρόνο. Τα άτομα από υψηλότερες 

κοινωνικές τάξεις φαίνεται να συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό σε δραστηριότητες 

ελεύθερου χρόνου από ό, τι τα άτομα χαμηλότερων κοινωνικών τάξεων. Οι στάσεις 

και οι αξίες των ανθρώπων σε συγκεκριμένα κοινωνικά περιβάλλοντα, θεωρείται ότι 

επιτρέπουν ή αναστέλλουν παράγοντες που αφορούν τη συμπεριφορά κατά τον 

ελεύθερο χρόνο τους (Dridea & Sztruten, 2010). 

Τέλος, η τρίτη κατηγορία, αυτή των ευκαιριών και των υπηρεσιών 

υποστήριξης που είναι διαθέσιμες στο άτομο, όπως οι εγκαταστάσεις και οι 

εξοπλισμοί, φαίνεται ότι επηρεάζει επίσης, την συμμετοχή των ατόμων σε 

δραστηριότητες αναψυχής. Η πρόσβαση και η θέση των εγκαταστάσεων αποτελούν 

σημαντική πτυχή για την επιλοή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου 

από τα άτομα. Τέλος, τα προγράμματα μάρκετινγκ για την προώθηση αρκετών 

δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου, μπορεί επίσης να επηρεάσουν τη βιομηχανία 

αναψυχής στο σύνολό της (Dridea & Sztruten, 2010). 

 

Η «χρήση» του ελεύθερου χρόνου από τον άνθρωπο μέχρι σήμερα 

Μελετώντας τα διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα, διαπιστώνουμε ότι η «χρήση» 

του ελεύθερου χρόνου από τον άνθρωπο δεν αποτελεί φαινόμενο των σύγχρονων 

κοινωνιών. Για παράδειγμα, στην Αρχαία Ελλάδα, και ειδικότερα κατά τον Χρυσό 

Αιώνα του Περικλή (500 – 400 π.Χ.), οι Αθηναίοι ενδιαφερόντουσαν σε μεγάλο 

βαθμό για τις τέχνες, την μάθηση και τον αθλητισμό και συμμετείχαν σε πλήθος 

πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων κατά τον ελεύθερο χρόνο τους. Επίσης, 

οι αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι υποστήριζαν την ενότητα του νου και του σώματος. 

Παράλληλα, οι αρχαίοι έλληνες ήταν πρωτοπόροι στον αστικό σχεδιασμό, στον οποίο 

συμπεριλάμβαναν πολλές τοποθεσίες για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ελεύθερου 

χρόνου (πάρκα, θέατρα, στάδια, λουτρά κ.α.) (McLean & Hurd, 2015). Οι έλληνες 
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φιλόσοφοι, και ιδιαίτερα ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, ήταν οι πρώτοι που 

διατύπωσαν την σκέψη ότι ο ελεύθερος χρόνος είναι κάτι περισσότερο από ανάπαυση 

και ψυχαγωγία, καθώς αποτελεί μια στάση ζωής, ελεύθερη από την ανάγκη για 

εργασία (Μπαδογιαννάκις, 1994). 

Όπως οι Έλληνες, έτσι και οι Ρωμαίοι κατά την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, 

ανέπτυξαν έναν σημαντικό πολιτισμό, ενώ συμμετείχαν σε πολλές αθλητικές και 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο τους. Επίσης, ανέπτυξαν ακόμα 

περισσότερο τον αστικό σχεδιασμό, καθιστώντας τις τοποθεσίες δραστηριοτήτων 

ελεύθερου χρόνου (αρένες, στάδια κ.λπ.) ακόμα πιο κεντρικές και σημαντικές στις 

πόλεις της αυτοκρατορίας (McLean & Hurd, 2015).  Επίσης, οι Ρωμαίοι της 

άρχουσας τάξης είχαν εξοχικές κατοικίες όπου αποσύρονταν συχνά για αναψυχή. 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Παπαγγελής (2000): «η ρωμαϊκή άρχουσα τάξη 

ήταν αυτή που θεωρητικοποίησε συστηματικά το ζήτημα του ελεύθερου χρόνου και της 

χρήσης του και έκανε σαφή διάκριση ανάμεσα στις πρακτικές υποχρεώσεις της 

καθημερινότητας και της δημόσιας ζωής από τη μια μεριά (negotium) και στην 

ελεύθερη από τέτοιες δεσμεύσεις ιδιώτευση από την άλλη (otium)».  

Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τόσο στην αρχαία Ελλάδα όσο και 

στην Ρώμη, οι δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου αποτελούσαν αποκλειστικό 

προνόμιο των ανώτερων κοινωνικά ομάδων (McLean & Hurd, 2015).  Γενικά, σε 

όλες τις αρχαίες κοινωνίες, στις οποίες οι άνθρωποι κατατάσσονταν στις 

διαφορετικές κοινωνικές ομάδες ανάλογα με την εργασία τους, οι δραστηριότητες του 

ελεύθερου χρόνου αποτελούσαν (Κωνσταντινάκος, 2010, σελ. 51): «το υπέρτατο 

αγαθό της ελευθερίας, της σκέψης και της φιλοσοφίας».  

Ωστόσο, η εξέλιξη των σύγχρονων κοινωνιών επέφερε πολλές αλλαγές στη 

λειτουργία της εργασίας και τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου των 

ανθρώπων. Συγκεκριμένα, η εργασία μειώθηκε ποσοτικά, ενώ οι δραστηριότητες 

ελεύθερου χρόνου διευρύνθηκαν και απέκτησαν διαστρωματικά χαρακτηριστικά 

(Κωνσταντινάκος, 2010). Ειδικότερα η βιομηχανική επανάσταση και η συνακόλουθη 

αστικοποίηση, επέφεραν πολύ σημαντικές αλλαγές στην ζωή των ανθρώπων, οι 

οποίες επηρέασαν, κατά κύριο λόγο αρνητικά, τον ελεύθερο χρόνο τους (Κώστα, 

2015). Οι μεγάλες συγκεντρώσεις πληθυσμού στα αστικά κέντρα ήταν και η αφορμή 

για την ευρεία κοινωνικο – ιδεολογική συνειδητοποίηση του προβλήματος του 

ελεύθερου χρόνου στη σύγχρονη εποχή (Μπαδογιαννάκις, 1994). Μετά τον Β’ 
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Παγκόσμιο Πόλεμο, οι αλλαγές που επηρέασαν την ζωή των ανθρώπων ήταν κυρίως 

σχετικές με την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, το αυτοκίνητο και το 

αεροπλάνο διευκόλυναν τις μετακινήσεις, ενώ αργότερα, το διαδίκτυο και η κινητή 

τηλεφωνία συνέβαλαν στην ραγδαία αύξηση της ταχύτητας της πληροφορίας 

(Κώστα, 2015). 

Οι Dridea και Sztruten (2010), συγκεντρώνουν την εξέλιξη της χρήσης του 

ελεύθερου χρόνου, σε συνάρτηση με τα διάφορα είδη κοινωνιών της ιστορίας, έτσι 

όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 1 Εξέλιξη της χρήσης του ελεύθερου χρόνου 

Προ – σύγχρονες κοινωνίες 

Χρόνος 
για την πλειοψηφία των ανθρωπων 

πολλές ώρες ουσιαστικής εργασίας 

Θέση μικρή τάξη ελίτ «αναψυχής» 

Φύλο ισχυρή διαφοροποίηση  

Βιομηχανοποιημένες κοινωνίες 

Χρόνος 
για την πλειοψηφία των ανθρωπων 

πολλές ώρες ουσιαστικής εργασίας 

Θέση 

απλός διαχωρισμός, πολλαπλές 

παρεκκλίσεις για τις δευτερεύουσες 

τάξεις 

Φύλο ισχυρή διαφοροποίηση  

Σύγχρονες (μεταβιομηχανικές) κοινωνίες 

Χρόνος 
μείωση του χρόνου εργασίας, αύξηση 

των ευκαιριών για κατανάλωση 

Θέση 

συγκλίνουσες μορφές χρόνου εργασίας, 

πολλαπλές εγκάρσιες παρεκκλίσεις στον 

ελεύθερο χρόνο 

Φύλο σταδιακή μείωση της διαφοροποίησης 

Πηγή: Dridea και Sztruten, 2010, σελ. 212 
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Η εξέλιξη της χρήσης του χρόνου είναι εμφανής και στα στοιχεία του Πίνακα 

2 που ακολουθεί, όπου παρουσιάζεται η χρήση του χρόνου από τον άνθρωπο το 1800 

και το 2000. Όπως προαναφέρθηκε, είναι γεγονός ότι τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν 

μια σημαντική άυξηση του ελεύθερου χρόνου, ωστόσο θα πρέπει να 

συνυπολογισθούν και οι αλλαγές στον χρόνο εργασίας, τον προσωπικό χρόνο, τις 

μεταφορές κ.λπ. 

 

Πίνακας 2 Η χρήση του χρόνου το 1800 και το 2000 

1800 2000 

Ελεύθερος χρόνος = 3 χρόνια (8%) Ελεύθερος χρόνος = 19 χρόνια (27%) 

Εργασία = 11 χρόνια (30%) Εργασία = 8 χρόνια (11%) 

Μεταφορά = 2 χρόνια (6%) Μεταφορά = 6 χρόνια (6%) 

Σχολείο = 5 χρόνια (14%) Σχολείο = 8 χρόνια (11%) 

Προσωπικός χρόνος = 15 χρόνια (42%) Προσωπικός χρόνος = 31 χρόνια (42%) 

Σύνολο = 36 ώρες Σύνολο = 72 ώρες 

Πηγή: Dridea και Sztruten, 2010, σελ. 212 

 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 2 παρατηρούμε ότι κατά τη διάρκεια των δύο υπό 

εξέταση αιώνων, ο ελεύθερος χρόνος έχει αυξηθεί από 3 χρόνια σε 19 χρόνια, 

λαμβάνοντας φυσικά υπόψυ ότι έχει σχεδόν διπλασιαστεί το προσδόκιμο ζωής. Η 

αύξηση αυτή, βασίζεται στη μείωση του χρόνου εργασίας η οποία επήλθε ως 

αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας στον πρωτογενή και 

δευτερογενή τομέα της οικονομίας, αλλά και στον τριτογενή. Παρατηρούμε επίσης, 

ότι ο προσωπικός χρόνος έχει αυξηθεί από 15 χρόνια σε 31 χρόνια, αν και το ποσοστό 

παραμένει σταθερό.  
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Το πρόβλημα του ελεύθερου χρόνου σήμερα 

Οι περισσότεροι κοινωνιολόγοι αντιμετώπισαν την σύγχρονη μορφή του 

ελεύθερου χρόνου ως ένα ιστορικόν αποτέλεσμα, δηλαδή ως ένα προϊόν του 

ευρύτερου καταμερισμού της εργασίας που συνδέεται με τον εκσυγχρονισμό 

(Roberts, 2013). Μια από τις θεαματικότερες τάσεις της σύγχρονης εποχής είναι οι 

αλλαγές στη χρήση του χρόνου. Μια από τις αλλαγές αυτές ήταν η σημαντική μείωση 

των ωρών εργασίας και η συνακόλουθη αύξηση του ελεύθερου χρόνου. Στις αρχές 

του καπιταλισμού, μια εργάσιμη ημέρα 10 - 12 ωρών και 6 εργάσιμες ημέρες την 

εβδομάδα, δεν αποτελούσαν ασυνήθιστο φαινόμενο για τους βιομηχανικούς εργάτες 

(Haller et al. 2013). Ο Μπαδογιαννάκις (1994) αναφέρει ότι στις αρχές του 19
ου

 

αιώνα δεν υπήρχε ουσιαστικά ελεύθερος χρόνος, καθώς η διάρκεια της εργασίας 

μπορεί να έφτανε και τις 15 ή τις 16 ώρες την ημέρα. Με άλλα λόγια, η εργασία 

διαρκούσε όσο και η ανθρώπινη αντοχή και το φυσικό φως. Με τον τεχνητό φωτισμό 

αργότερα, η «εργάσιμη ημέρα» επεκτάθηκε ακόμα και τις νυχτερινές ώρες.  

Για την απόκτηση του δικαιώματος για έστω και περιορισμένο – αλλά 

πολύτιμο – ελεύθερο χρόνο, χρειάστηκαν αγώνες πολύχρονοι και σε αρκετές 

περιπτώσεις ακόμα και αιματηροί. Η μεγαλύτερη μάχη δόθηκε στην γενέτειρα 

ουσιαστικά της σύγχρονης βιομηχανίας, την Αγγλία, αν και οι εργατικές κατακτήσεις 

σε θέματα εργασιακού ωραρίου είχαν προηγηθεί στις Η.Π.Α. (Μπαδογιαννάκις, 

1994). Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο Karl Marx περιεγραψε τους άγγλους 

εργάτες ως: «πρωταγωνιστές όχι μόνο της αγγλικής, αλλά και ολόκληρης της σύγχρονης 

εργατικής τάξης» (όπως αναφέρεται στο Μπαδογιαννάκις, 1994, σελ. 29). Η μείωση 

του χρόνου εργασίας και η συνεπαγόμενη αύξηση του ελεύθερου χρόνου αποτέλεσε 

μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των ευρωπαίων εργαζομένων, η οποία 

σηματοδότησε μια πραγματική πολιτισμική επανάσταση (Κορωναίου, 2010). 

Σήμερα, οι ώρες εργασίας περιορίζονται σε 8 ημερησίως, με πέντε εργάσιμες 

ημέρες την εβδομάδα στις περισσότερες δυτικές χώρες (Haller et al. 2013). Επίσης, ο 

μέσος ημερήσιος ελεύθερος χρόνος κυμαίνεται από 4 ώρες και 44 λεπτά έως 5 ώρες 

και 58 λεπτά για τους άνδρες και από 3 ώρες και 45 λεπτά έως 5 ώρες και 40 λεπτά 

για τις γυναίκες, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1 παρακάτω. Τα συγκεκριμένα 

δεδομένα αφορούν 15 χώρες της Ευρώπης και άτομα ηλικίας από 20 έως 74 ετών.  

 



22 
 

 

Πηγή: Monostori, 2009, σελ. 86 

Σχήμα 1 Μέσος ημερήσιος χρόνος για άντρες και γυναίκες σε 15 χώρες της Ευρώπης 

 

Η - ενίοτε σημαντική - διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι συνέπεια 

του ποσοστού απασχόλησης, το οποίο είναι συνήθως χαμηλότερο μεταξύ των 

γυναικών από ό, τι μεταξύ των ανδρών,  αλλά και της υψηλότερης πιθανότητας 

μερικής απασχόλησης των γυναικών, ενώ στις περισσότερες χώρες οι γυναίκες 

δαπανούν σημαντικά περισσότερο χρόνο για οικιακές εργασίες από ό, τι οι άντρες. Η 

τελευταία αυτή διαπίστωση αποτελεί και τον βασικό λόγο που οι γυναίκες έχουν 

λιγότερο ελεύθερο χρόνο από ό, τι οι άντρες (Monostori, 2009).  

Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι παράλληλα με την μείωση των 

εργάσιμων ωρών που σημειώθηκε ανωτέρω, υπήρξε και μια άλλη τάση προς την 

αντίθετη κατεύθυνση: μια επιτάχυνση του χρόνου που επισπεύσθηκε από τις 

επιστημονικές τεχνολογικές εφευρέσεις στους τομείς της επικοινωνίας, της 

μεταφοράς και της βιομηχανικής παραγωγής (Haller et al. 2013). Αν και η 

βιβλιογραφία σχετικά με την «βιομηχανική κοινωνία» προέβλεπε μια «επανάσταση 

του ελέυθερου χρόνου», λόγω της αυτοματοποίησης των διάφορων λειτουργιών, τόσο 

στην εργασία όσο και στο σπίτι, διαπιστώνουμε ότι οι σύγχρονες συζητήσεις 

αντιθέτως, αφορούν την έλλειψη ελεύθερου χρόνου. Σήμερα, ο ρυθμός των 

κοινωνικών και πολιτισμικών αλλαγών είναι πολύ πιο γρήγορος από ό, τι σε 

οποιαδήποτε προηγούμενη εποχή. Στην εποχή της πληροφόρησης, όχι μόνο οι ρυθμοί 

της ζωής γίνονται ταχύτεροι, αλλά ο ίδιος ο ρυθμός της αλλαγής έχει επιταχυνθεί. 

Συνεπώς, η μεγάλη πρόκληση για τους σύγχρονους πολίτες, που είναι πιθανό να 
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αισθάνονται συνεχώς μια «βιασύνη», είναι να καταφέρουν να βρουν «χρόνο για τον 

εαυτό τους» (Wajcman, 2008, σελ. 60). Οι κοινωνιολόγοι έχουν ανταποκριθεί με 

διάφορους τρόπους σε αυτές τις διαδικασίες επιτάχυνσης. Παρά τις αποκλίνουσες 

απόψεις τους, μπορούμε να τις κατηγοριοποιήσουμε σε δύο ευρείες κατηγορίες 

(Wajcman, 2008). Για παράδειγμα, ο Gane (2006) κατηγοριοποιεί τις προσεγγίσεις 

των θεωρητικών ανάλογα με το αν ζητούν την επιτάχυνση της κοινωνικής θεωρίας ή 

την επιβράδυνση της. 

Παράλληλα, πολλοί είναι οι συγγραφείς και οι ερευνητές που υποστηρίζουν 

ότι παρόλο που ο ελεύθερος χρόνος αυξάνει ποσοτικά, οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση 

να χρησιμοποιήσουν τον χρόνο αυτό με ουσιαστικό τρόπο, ενώ σε μεγάλο ποσοστό 

φαίνεται να διακατέχονται από μια ανία ή πλήξη κατά τον ελεύθερο χρόνο τους. Η 

ανία αποτελεί ένα αρνητικό συναίσθημα ή μια αρνητική εμπειρία, η οποία απορρέει 

από μονότονες δραστηριότητες ή από έλλειψη διέγερσης και προκλήσεων (Haller et 

al. 2013). Η ανία αυτή συνεπώς, δεν πηγάζει απαραίτητα από την αδράνεια, καθώς 

μπορεί επίσης, να προκύψει από μια δραστηριότητα η οποία, δυστυχώς, δεν είναι 

ενδιαφέρουσα και δεν διεγείρει το άτομο που συμμετέχει σε αυτήν. Αν και η ανία έχει 

συνδεθεί με τις «υποχρεωτικές» δραστηριότητες του ατόμου, ωστόσο μπορεί να 

εμφανιστεί και κατά την διάρκεια του ελεύθερου χρόνου, υποδεικνύοντας ότι ο 

ελεύθερος χρόνος (free time) καταλαμβάνει μια ευρύτερη περιοχή της ζωής από ό, τι 

ο χρόνος αναψυχής (leisure time), ο οποίος αποτελεί επί μέρους τμήμα του ελεύθερου 

χρόνου. Συνεπώς, η χρήση των δύο αυτών όρων (free time – leisure time / ελεύθερος 

χρόνος – χρόνος αναψυχής) θα πρέπει να είναι προσεκτική και να αντικατοπτρίζει 

αυτήν την σχέση (Stebbins, 2003).  

Οι Ragheb και Merydith (2001) σε έρευνα που διεξήγαγαν εντόπισαν τέσσερις 

πηγές πλήξης στην καθημερινή ζωή: α) την έλλειψη ουσιαστικής συμμετοχής, β) την 

έλλειψη πνευματικής εμπλοκής, γ) την βραδύτητα του χρόνου και δ) την έλλειψη 

φυσικής συμμετοχής. Οι έρευνες έχουν δείξει άλλωστε ότι ο χρόνος που 

καταναλώνεται με συναρπαστικές δραστηριότητες, γίνεται αντιληπτός από τα άτομο 

ως βραδύτερος από ό, τι ένας ίσος χρόνος που καταναλώνεται με βαρετές 

δραστηριότητες ή εμπειρίες (Haller et al. 2013). 

Άλλοι συγγραφείς υποστηρίζουν επίσης, ότι η αύξηση των εισοδημάτων, της 

κατανάλωσης ενέργειας και των δυνατοτήτων για δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, 

οδηγούν τελικά σε νέα προβλήματα χρόνου, αλλά και σε ένα συνεχώς αυξανόμενο 
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άγχος για τον ελεύθερο χρόνο (Ragheb & Merydith, 2001; Haller et al. 2013). Έτσι, 

το «άγχος του χρόνου» αναφέρεται ως ένα διαδεδομένο χαρακτηριστικό των 

σύγχρονων κοινωνιών. Ένας από τους πρώτους συγγραφείς που αναφέρθηκε σε αυτό 

είναι ο Staffan Linder (1970
3
, όπως αναφέρεται στο Haller et al. 2013, σελ. 404), ο 

οποίος υποστήριξε ότι στις υποανάπτυκτες κοινωνίες, τα άτομα έχουν χαμηλά 

εισοδήματα και μπορεί επίσης, να έχουν διαφορετικές (ή λιγότερες) προσδοκίες. Ως 

εκ τούτου, ζουν σε μια «αφθονία χρόνου». Σε προηγμένες κοινωνίες όμως, τα άτομα 

έχουν υψηλά εισοδήματα και πολλούς διαφορετικούς τρόπους να ξοδέψουν το χρόνο 

τους. Συνεπώς, τα άτομα σε προηγμένες κοινωνίες μπορεί να αισθάνονται την πίεση 

του χρόνου να εκπληρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες και επιθυμίες, με 

αποτέλεσμα να νοιώθουν άγχος. Το άγχος εννοείται εδώ ως μια υποκειμενική 

εμπειρία ή συναίσθημα που προκύπτει σε καταστάσεις επιβάρυνσης. Συχνά συνδέεται 

με την αίσθηση ότι είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί ένα συγκεκριμένο έργο σε μια 

δεδομένη στιγμή (Haller et al. 2013).  

Ωστόσο, οι Haller et al. (2013), επισημαίνουν ότι τα δύο προαναφερθέντα 

προβλήματα, της ανίας και του άγχους για τον ελεύθερο χρόνο, ενδέχεται να 

παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές σε ομάδες με διαφορετικό κοινωνικο-πολιτισμικό 

υπόβαθρο. Συνεπώς, η κοινωνική διαστρωμάτωση φαίνεται να επηρεάζει και τους 

παράγοντες αυτούς.  

Σημαντική είναι επίσης, η διαπίστωση που αναφέρει ο Παπαγγελής (2000), 

σύμφωνα με την οποία στις σύγχρονες κοινωνίες δεν είναι πλέον οι οικονομικά 

ισχυρότεροι που διαθέτουν ελεύθερο χρόνο, όπως είδαμε ότι ίσχυε σε παλαιότερες 

εποχές, αλλά οι οικονομικά ασθενέστερες τάξεις και, φυσικά, οι άνεργοι. Οι έχοντες 

σήμερα έχουν τα πάντα εκτός από ελεύθερο χρόνο, ενώ αυτό που χαρακτηρίζει τους 

οικονομικά ασθενέστερους – που αποτελούν το τα δύο περίπου τρίτα του πληθυσμού 

στην αναπτυγμένη Δύση – είναι το λεγόμενο «time poverty».  

Οι ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με το θέμα του ελεύθερου χρόνου έχουν 

επικεντρωθεί σε ένα βασικό ερώτημα: «ποιο είναι το κύριο κίνητρο των ανθρώπων 

για να εμπλεκούν σε δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου;». Στο πλαίσιο του 21
ου

 

αιώνα, εντοπίζουμε δύο βασικούς τομείς σκέψεις. Ο πρώτος από αυτούς βασίζεται 

στην έννοια του ατομικισμού και επικεντρώνεται στον «ελεύθερο χρόνο ως 

                                                           
3
 Linder, S. B. (1970). The harried leisure class. New York: Columbia University Press 
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κατανάλωση», ενώ η δεύτερη στον «ελεύθερο χρόνο ως κοινό νόημα». Ο ελεύθερος 

χρόνος ως κατανάλωση συνδέεται άρρηκτα με τον ατομικισμό (φιλελευθερισμό) και 

την άσκηση ατομικών δικαιωμάτων και επιλογών. Για την ικανοποίηση των ατομικών 

τους ενδιαφερόντων, οι άνθρωποι ασχολούνται με δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου 

με ελάχιστη ανησυχία για τις ευρύτερες κοινωνικές, πολιτικές ή περιβαλλοντικές 

συνέπειες των ενεργειών τους. Σύμφωνα με την κυρίαρχη ιδεολογία του ατομικισμού, 

η έρευνα του ελεύθερου χρόνου έχει θέσει τις ατομικές επιλογές και ελευθερίες στο 

κέντρο των θεωριών και των μοντέλων του ελεύθερου χρόνου (π.χ. ελεύθερος χρόνος 

ως δικαίωμα) (Arai & Pedlar, 2003).  Ωστόσο, ο Borgmann (1992) προτείνει μια 

εναλλακτική προσέγγιση, αυτήν του «ελεύθερου χρόνου ως κοινό νόημα». Η έννοια 

του κοινού καλού στη σκέψη του κοινοτισμού θεωρείται ως η επιθυμητή έκβαση του 

πολιτικού λόγου. Υπό αυτή την έννοια, ο ελεύθερος χρόνος δεν αποτελεί μια 

εμπορική δραστηριότητα. Δεν είναι ένα αγαθό προς κατανάλωση, αλλά κάτι που όλοι 

μοιράζονται. Ο ίδιος ο ελεύθερος χρόνος επιδιώκει το κοινό καλό.  

 

Η σημασία του ελεύθερου χρόνου 

Αν και η εννοιολογική προσέγγιση του ελεύθερου χρόνου παρουσιάζει 

ιδιαίτερες δυσκολίες, όπως είδαμε σε προηγούμενη ενότητα, ωστόσο η ουσία της 

έννοιας έχει μεγάλη σημασία για τη γενικότερη ανάπτυξη της κοινωνίας, καθώς 

αντιπροσωπεύει ένα βαρόμετρο πολιτισμού και προόδου - που καθορίζεται από την 

κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των χωρών - ενώ επίσης, καθορίζει και την 

ποιότητα ζωής. Η διάρκεια του ελεύθερου χρόνου αποτελεί αυστηρά έναν δείκτη μιας 

ανεπτυγμένης κοινωνίας, όπου έχει μειωθεί ο χρόνος εργασίας και έχει αυξηθεί η 

παραγωγικότητα και η προόδός της (Dride& Sztruten, 2010). 

Η ποσότητα και η ποιότητα του ελεύθερου χρόνου αποτελούν ιδιαίτερα 

σημαντικά στοιχεία για την ευημερία των ανθρώπων, εξαιτίας της άμεσης 

ικανοποίησης που προσφέρουν (OECD, 2009). Στις σύγχρονες κοινωνίες λοιπόν, ο 

ελεύθερος χρόνος είναι συνδεδεμένος με την ποιότητα ζωής του ανθρώπου,  καθώς ο 

μέσος άνθρωπος θεωρεί ότι για να νοιώθει καλά χρειάζεται αρκετό ελεύθερο χρόνο 

(Αυγερινός, 2007). 

 Επιπλέον, ο ελεύθερος χρόνος που αξιοποιείται με συγκεκριμένους τρόπους, 

είναι σημαντικός για τη σωματική και ψυχική υγεία του ανθρώπου (OECD, 2009). 
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Ανάλογα με τις επιλογές του ελεύθερου χρόνου, τα άτομα ικανοποιούν ανάγκες 

ανάπαυσης, ψυχαγωγίας και ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους (Harris, 2011;  

Κωνσταντινάκος, 2010). Συγκεκριμένα, η ανάπαυση έχει σημαντική συμβολή στη 

ψυχοσωματική ανάληψη του ατόμου, ενώ η ψυχαγωγία, για παράδειγμα μέσω 

αθλητικών δραστηριοτήτων, ενισχύει την αυτοεκτίμηση, την αναγνώριση και την 

αποδοχή από τους άλλους (Κωνσταντινάκος, 2010). 

Παράλληλα, όταν ένα άτομο εμπλέκεται σε δραστηριότητες ελεύθερου 

χρόνου από κοινού με άλλα μέλη, αποκομίζονται οφέλη με ένα πλήθος τρόπων, 

συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεων στις προσωπικές σχέσεις, της λειτουργίας 

της οικογένειας, και της δημιουργίας δικτύων κοινωνικού κεφαλαίου (OECD, 2009). 

Η κοινωνικοποίηση, σε συνδυασμό με τα βιώματα από τις δραστηριότητες ελεύθερου 

χρόνου, έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου 

(Κωνσταντινάκος, 2010). 

Σύμφωνα με τον Αυγερινό (2007), οι λειτουργίες του ελεύθερου χρόνου, 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε ατομικές, σε κοινωνικές και σε ατομικές / 

κοινωνικές, έτσι όπως παρουσιάζονται στο Σχήμα 2 που ακολουθεί.  

 

 

Πηγή: Αυγερινός, 2007, σελ. 119 

Σχήμα 2 Λειτουργίες ελεύθερου χρόνου 

 

Από το Σχήμα 2 παρατηρούμε ότι ο ελεύθερος χρόνος συμβάλει σε ατομικό 

επίπεδο, στην αναψυχή, τον συμψηφισμό και την προσήλωση του ατόμου. Επίσης, σε 

κοινωνικό επίπεδο, ο ελεύθερος χρόνος συμβάλει στον εκπολιτισμό, την ενσωμάτωση 
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και την συμμετοχή των ατόμων. Τέλος, σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, συμβάλει 

στην παραγωγή, την επικοινωνία και την αγωγή των ατόμων. 

Γενικότερα, οι διάφορες θεωρίες του ελεύθερου χρόνου επικεντρώνονται στα 

εξής οφέλη για τον άνθρωπο (Αυγερινός, 200): 

 Ο ελεύθερος χρόνος χρησιμεύει για ξεκούραση. 

 Ο ελεύθερος χρόνος χρησιμεύει για την εξισορρόπηση διάφορων ελλείψεων 

και αποτυχιών. 

 Με τον ελεύθερο χρόνο, ο άνθρωπος μπορεί να εκτονώσει καταπιεσμένες 

ορμές και ψυχικά συναισθήματα. 

 Ο ελεύθερος χρόνος χρησιμεύει για την διοχέτευση περίσσειας ενέργειας. 

Ο Μπαδογιαννάκις (1994), αναφέρει αναλυτικότερα, ότι οι επιπτώσεις του 

ελεύθερου χρόνου στο άτομο κατατάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, οι οποίες 

ονομάζονται από τους Γάλλους ως «τα τρία D»: «Delassement, Divertissement, 

Development» (χαλάρωση, διασκέδαση, ανάπτυξη): 

 Ξεκούραση – χαλάρωση: ο ελεύθερος χρόνος έχει την δυνατότητα να 

απολυτρώσει το άτομο από την κόπωση. Υπό την έννοια αυτή, ο ελεύθερος 

χρόνος αποτελεί το μέσο επανόρθωσης ή επαναφοράς του οργανισμού από τις 

διάφορες φθορές (φυσικές και νευρικές) που προκαλούνται από τις 

υποχρεώσεις της καθημερινότητας και ιδιαιτέρως από την εργασία. Όταν το 

άτομο απελευθερώνει τον εαυτό του από τις καθημερινές αναγκαστικές 

υποχρεώσεις και τις επαγγελματικές πιέσεις, μπορεί να απολαύσει την 

ξεκούραση και την χαλάρωση. 

 Διασκέδαση: όπως η περίπτωση της χαλάρωσης, που αναφέρθηκε 

προηγουμένως, που απολυτρώνει το άτομο από την κούραση, έτσι και η 

περίπτωση της διασκέδασης απολυτρώνει το άτομο από την πλήξη και την 

μελαγχολία. Ο Γάλλος κοινωνιολόγος G. Friedmann εδωσε ιδιαίτερη έμφαση 

στις ολέθριες συνέπειες της μονοτονίας στην προσωπικότητα του σύγχρονου 

εργαζομένου. Για τον λόγο αυτό, η διασκέδαση είναι ζωτικής ανάγκης, ως μια 

ζωή «συμπληρωματική» της αναγκαστικής καθημερινότητας, όπου κυριαρχεί 

το αίσθημα της φυγής από την καθημερινότητα και της «απόδρασης» σε έναν 

κόσμο «αλλιώτικο».  
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 Ανάπτυξη της προσωπικότητας: ο ελεύθερος χρόνος είναι απαλλαγμένος από 

τυποποιημένους καταναγκασμούς της σκέψης και από αναγκαστικές πράξεις. 

Με τον τρόπο αυτό, ο άνθρωπος μπορεί να επιτύχει μια πιο ελεύθερη 

φροντίδα του σώματός του, ενώ παράλληλα αναπτύσσει τις ατομικές 

ευαισθησίες και την λογική του, σε διαφορετικό επίπεδο από αυτό που 

επιτυγχάνεται μέσω της πρακτικής ή μέσω της επαγγελματικής μόρφωσης. 

Πρόσφερεται επίσης, πληθώρα δυνατοτήτων για εθελούσια συμμετοχή σε 

διαφόρων ειδών συναθροίσεις (ψυχαγωγικές, μορφωτικές, κοινωνικές), ενώ 

παράλληλα επιτρέπει την δημιουργία νέων μορφών εθελούσιας μαθητείας σε 

όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου.  

Θα πρέπει να επισημανθεί στο σημείο αυτό, ότι οι ανωτέρω τρεις επιδράσεις 

του  ελεύθερου χρόνου, σε αρκετές περιπτώσεις είναι αλληλένδετες, παρόλο που 

μπορεί να φαίνεται ότι η μία συγκρούεται με την άλλη. Οι τρεις επιδράσεις μπορούν 

να συνυπάρχουν φυσικά, στις περιπτώσεις που το άτομο συμμετέχει σε τομείς 

πολλαπλών χρησιμοτήτων, ή μπορεί να διαδέχονται η μία την άλλη 

(Μπαδογιαννάκις, 1994). 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο ελεύθερος χρόνος δεν συμβάλει μόνο στην 

ξεκούραση, την χαλάρωση και την αναψυχή του ατόμου, αλλά συχνά επιτελεί και μια 

παιδαγωγική λειτουργία, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις συμβάλει στη βελτίωση του 

μορφωτικού επιπέδου των ανθρώπων. Στην παιδαγωγική λειτουργία του ελεύθερου 

χρόνου κατατάσσονται και οι αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη 

σημασία για τον άνθρωπο. Συγκεκριμένα, τα οφέλη από τη συμμετοχή σε αθλητικές 

δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο είναι πολλά, μεταξύ των οποίων ο 

Αυγερινός (2007), ξεχωρίζει τα εξής: 

 Συμβολή στην αγωγή μέσω της κοινωνικοποίησης. 

 Αντιμετώπιση αρνητικών συνεπειών της βιομηχανίας και της τεχνολογίας 

στην υγεία του ανθρώπου. 

 Προστασία νέων από κακές συνήθειες (π.χ. ναρκωτικά κ.λπ.). 

 Ανάπτυξη στενών ανθρώπινων σχέσεων με αποτέλεσμα την συμβολή στην 

αντιμετώπιση της κοινωνικής απομόνωσης και ανωνυμίας. 

 Σωματική και πνευματική αναζωογόνηση. 
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Κοινωνική Διαστρωμάτωση και Ελεύθερος Χρόνος – Βιβλιογραφική 

Επισκόπηση 

Σύμφωνα με τον Κωνσταντινάκο (2010), η κοινωνική διαστρωμάτωση 

αποτελεί μια βασική διάσταση για τις επιλογές των ατόμων σχετικά με τις 

δραστηριότητες που επιλέγουν στον ελεύθερο χρόνο τους. Αυτό συμβαίνει γιατί μέσω 

της τοποθέτησής τους στην κοινωνική διαστρωμάτωση διαμορφώνονται αντίστοιχοι 

κοινωνικοί ρόλοι, προσδοκίες, στερεότυπα και αντιλήψεις που επηρεάζουν 

αναπόφευκτα τις επιλογές τους, σχετικά με τις δραστηριότητες στις οποίες επιλέγουν 

να συμμετέχουν στον ελεύθερο χρόνο τους. Η διαπίστωση αυτή, επιβεβαιώνεται και 

από την μελέτη κυρίως της διεθνούς – αλλά και της ελληνικής – βιβλιογραφίας, 

καθώς πλήθος ερευνών δείχνουν ότι η επιλογή των δραστηριοτήτων του ελεύθερου 

χρόνου σχετίζεται με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των ατόμων. 

Συγκεκριμένα, πολλές έρευνες διαπιστώνουν ότι τα άτομα των χαμηλότερων 

κοινωνικοοικονομικών ομάδων συμμετέχουν λιγότερο συχνά και λιγότερο εντατικά 

σε σωματικές δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο τους, οι οποίες 

συμπεριλαμβάνουν όχι μόνο τον αθλητισμό, αλλά και το περπάτημα, την ποδηλασία 

κ.α. (Droomers et al. 1998). Για παράδειγμα, η έρευνα των Holme et al. (1981), 

διερεύνησε τη συσχέτιση της σωματικής δραστηριότητας, τόσο στον ελεύθερο χρόνο 

όσο και στην εργασία, με το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Στην έρευνα συμμετεχαν 

15.000 άντρες που κατοικούν στο Όσλο, ηλικίας από 40 έως 49 ετών. Το  

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο καθορίστηκε με βάση το εισόδημα και το επίπεδο 

μόρφωσης των συμμετεχόντων, διαμορφώνοντας μια κλίμακα πέντε κοινωνικών 

στρωμάτων, έτσι όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 3 που ακολουθεί. 
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Πηγή: Holme et al., 1981, σελ. 278 

Σχήμα 3 Κοινωνικά στρώματα με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης και το εισόδημα 

Τα αποτελέσματα της έρευνας των Holme et al. (1981), έδειξαν ότι τα άτομα 

χαμηλότερης κοινωνικοοικονομικής τάξης, δηλαδή με χαμηλότερο εισόδημα και 

επίπεδο μόρφωσης, ήταν λιγότερο δραστήρια κατά τον ελεύθερο χρόνο τους, αλλά 

πιο ενεργά στο χώρο εργασίας από ό, τι τα άτομα από τις ανώτερες 

κοινωνικοοικονομικές κατηγορίες.  

Οι ερευνητές Lee et al. (2001), ασχολήθηκαν επίσης, με την κοινωνική 

διαστρωμάτωση, συγκεκριμένα των δραστηριοτήτων εξωτερικού χώρου στις οποίες 

συμμετέχουν οι κάτοικοι του Τέξας στον ελεύθερο χρόνο τους. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν μια συσχέτιση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, αλλά και του 

φύλου των ατόμων και των εξωτερικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, 

διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες που ανήκαν σε μειονότητα, με χαμηλό επίπεδο 

μόρφωσης και χαμηλό εισόδημα συμμετείχαν λιγότερο σε εξωτερικές 

δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο τους. Αντίθετα, μεγαλύτερη συμμετοχή 

φαίνεται ότι είχαν οι αγγλοσάξονες άντρες, υψηλότερου μορφωτικού και 

εισοδηματικού επιπέδου. 

Η θέση εργασίας σε σχέση με τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, έχει 

απασχολήσει επίσης, τους ερευνητές. Για παράδειγμα, οι Burton και Turrell (2000), 

διερεύνησαν τη συσχέτιση μεταξύ του επαγγέλματος, των ωρών εργασίας και της 

συμμετοχής σε φυσικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, σε ένα αρκετά μεγάλο 

δείγμα νοικοκυριών της Αυστραλίας (23.817 κατοικίες). Για τις ανάγκες της έρευνας, 
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οι συγγραφείς κατηγοριοποίησαν τα είδη των επαγγελμάτων σε τρεις γενικές 

κατηγορίες, οι οποίες είναι οι εξής: α) επαγγελματίες (διευθυντές, διαχειριστές κ.α.), 

β) υπάλληλοι (πωλητές, υπάλληλοι στην εξυπηρέτηση κ.α.) και γ) εργάτες (χειριστές 

μηχανημάτων, οδηγοί κ.α.). Για την εκτίμηση της φυσικής δραστηριότητας 

ελεύθερου χρόνου, δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να επιλέξουν μεταξύ 

των εξής επιλογών: α) περπάτημα (για αθλητισμό, αναψυχή ή φυσική κατάσταση), β) 

μέτρια άσκηση (που προκαλεί μέτρια αύξηση του καρδιακού ρυθμού ή της αναπνοής) 

και γ) έντονη άσκηση (που προκαλεί εφίδρωση και / ή μεγάλη αύξηση του καρδιακού 

ρυθμού ή της αναπνοής). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι 

σε θέσεις χειρονακτικής εργασίας, δηλαδή οι εργάτες, συμμετέχουν λιγότερο σε 

φυσικές δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο τους, σε σύγκριση με τους 

εργαζόμενους σε ανώτερες θέσεις εργασίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης, η 

διαπίστωση ότι οι εργαζόμενοι σε ανώτερες θέσεις, παρόλο που εργάζονται 

περισσότερες ώρες, είναι περισσότερο πρόθυμοι να συμμετέχουν σε φυσικές 

δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο τους, από ό, τι οι εργάτες. Οι συγγραφείς 

αναφέρουν επίσης, ότι τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τις αναφορές 

ότι η «έλλειψη χρόνου» και οι «απαιτήσεις της δουλειάς» αποτελούν εμπόδια για τη 

συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο. 

Η έρευνα της Τσώνη (2009) ασχολήθηκε επίσης, μεταξύ άλλων, με τη 

συσχέτιση του είδους της εργασίας και της φύσης των δραστηριοτήτων ελεύθερου 

χρόνου. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει συσχέτιση 

μεταξύ των δύο μεταβλητών, καθώς διαπιστώθηκε ότι τα άτομα που ασκούν 

πνευματική εργασία ή συνδυαστική (πνευματικής και χειρονακτικής), είναι 

πιθανότερο να ασχοληθούν με δραστηριότητες εξωτερικού χώρου κατά τον ελεύθερο 

χρόνο τους. Αντιθέτως, τα άτομα που ασκούν χειρονακτικές εργασίες, είναι πιο 

πιθανό να επιλέξουν δραστηριότητες εσωτερικού χώρου. 

Η μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας δείχνει επίσης, ότι σε πολλές έρευνες σε 

διεθνές επίπεδο, διαπιστώνεται μια άμεση σχέση του επιπέδου εκπαίδευσης και της 

φυσικής δραστηριότητας στον ελεύθερο χρόνο. Για παράδειγμα, η έρευνα των 

Makinen et al. (2010), που διεξήχθη σε 12 ευρωπαϊκές χώρες, έδειξε ότι η φυσική 

δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο είναι πιο κοινή στους ευρωπαίους με υψηλότερο 

μορφωτικό επίπεδο, από ό, τι σε αυτούς με χαμηλότερο επίπεδο μόρφωσης. Η 

συσχέτιση αυτή μεταξύ του επιπέδου μόρφωσης και της φυσικής δραστηριότητας 
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στον ελεύθερο χρόνο, παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη ακόμα και μετά την 

προσαρμογή των δεδομένων, με βάση την οικογενειακή κατάσταση, την 

αστικοποίηση, και την κατάσταση υγείας των συμμετεχόντων στην έρευνα. Συνεπώς, 

οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το επίπεδο μόρφωσης αποτελεί έναν 

σημαντικό προγνωστικό δείκτη για τη φυσική δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο. 

Αντίστοιχα ήταν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα των 

Droomers et al. (1998), οι οποίοι διαπίστωσαν μια ξεκάθαρη συσχέτιση μεταξύ του 

μορφωτικού επιπέδου και της έλλειψης σωματικής άσκησης στον ελεύθερο χρόνο. 

Συγκεκριμένα, τα άτομα χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου ανέφεραν συχνότερα ότι 

είναι σωματικά αδρανείς στον ελεύθερο χρόνο τους, σε σύγκριση με τα άτομα 

υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου. Η έρευνα των Droomers et al. (2001) επίσης, 

διαπίστωσε ότι τα άτομα με χαμηλότερο επίπεδο μόρφωσης παρουσιάζουν 

στατιστικά σημαντικά υψηλότερη πιθανότητα να μειώσουν την σωματική 

δραστηριότητα, σε σύγκριση με τα άτομα υψηλότερης επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και μόρφωσης. 

Αντίστοιχα, οι ερευνητές Borodulin et al. (2008), σε σχετική έρευνα που 

διεξήγαγαν στην Φινλανδία, εντόπισαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

εκπαίδευσης και των καθημερινών δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου, γεγονός 

που υποδηλώνει ότι οι διάφορες εργασίες ελεύθερου χρόνου δεν ήταν κοινές σε όλες 

τις ομάδες εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές διεξήγαγαν έρευνα μεταξύ 1.940 

αντρών και 2.497 γυναικών ηλικίας από 25 έως 64 ετών, με την βοήθεια 

ερωτηματολογίων για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την εκπαίδευση και τη 

σωματική άσκηση. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι περισσότερο 

μορφωμένοι άνθρωποι επιλέγουν σε μεγαλύτερο βαθμό την άσκηση κατά τον 

ελεύθερο χρόνο τους, από ό, τι τα λιγότερο μορφωμένα άτομα. Οι ερευνητές 

δικαιολογούν το εύρημα αυτό, αναφέροντας ότι τα άτομα με ανώτερη εκπαίδευση 

πιθανώς επιλέγουν να ασκηθούν περισσότερο κατά τη διάρκεια του ελεύθερου 

χρόνου τους για να ενισχύσουν την υγεία τους και να μειώσουν τον κίνδυνο χρόνιων 

ασθενειών. Το υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης, αλλά και εισοδήματος, παρέχει 

καλύτερες γνώσεις, δεξιότητες και έλεγχο των αποφάσεών, στις περιπτώσεις που τα 

άτομα κάνουν επιλογές που επηρεάζουν την υγεία τους. Μια άλλη προσέγγιση είναι 

να θεωρηθεί ότι οι πιο μορφωμένοι άνθρωποι κερδίζουν περισσότερα χρήματα, 

γεγονός που τους παρέχει πρόσβαση σε δαπανηρές δραστηριότητες αναψυχής. 
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ΙΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΣ 

Εισαγωγή 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα παρουσιασθεί η εμπειρική έρευνα που 

διενεργήθηκε στις  Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας (νομοί Κοζάνης, Φλώρινας, 

Καστοριάς) και Πελοποννήσου (νομοί Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας), στο 

πλαίσιο της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας. Η έρευνα αφορά τις 

δραστηριότητες που επιλέγουν τα άτομα στον τον ελεύθερο χρόνο τους και πως αυτές 

επηρεάζονται από το επίπεδο μόρφωσης που έχουν, από το είδος της εργασίας τους 

και από το ύψος του  εισοδήματος τους. Στο κεφάλαιο αυτό  παρουσιάζεται ο σκοπός 

και η διαδικασία της έρευνας, οι μεταβλητές της, ο πληθυσμός και η χρησιμότητά 

της. Κατόπιν παρουσιάζονται,  αναλύονται και ερμηνεύονται τα δεδομένα που 

προέκυψαν. 

 

Γενικός σκοπός 

Γενικός σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να διερευνηθεί η συσχέτιση 

ανάμεσα στην κοινωνική διαστρωμάτωση και στις δραστηριότητες των ατόμων στον 

ελεύθερο χρόνο τους. 

 

Περιγραφή της έρευνας 

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται οι μεταβλητές που 

χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της έρευνας και η μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε. Παρουσιάζεται επίσης το ερευνητικό μέσο που χρησιμοποιήθηκε για 

τη συλλογή των δεδομένων και περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε από τη 

φάση του προγραμματισμού της έρευνας μέχρι τη φάση διεξαγωγής της και της 

παρουσίασης των αποτελεσμάτων της. Τέλος γίνεται αναφορά στον πληθυσμό και 

παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του.  
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Μεθοδολογία και μέσα συλλογής δεδομένων 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας είναι η 

επισκόπηση. Πρόκειται για μια μέθοδο εμπειρικής έρευνας, που χρησιμοποιείται 

συνήθως στις περισσότερες έρευνες, οι οποίες διεξάγονται στο χώρο της 

ψυχοπαιδαγωγικής και της εκπαίδευσης γενικότερα, για να διαπιστωθούν 

καταστάσεις, θέσεις, απόψεις, εκτιμήσεις, διαθέσεις, στάσεις κ.α. (Δημητρόπουλος, 

1999). Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ερευνητικής επισκόπησης, 

μέσω της οποίας αναζητούνται σχέσεις μεταξύ διαφόρων μεταβλητών. 

Η τεχνική της επιστημονικής προσέγγισης είναι με γραπτή επικοινωνία διότι η 

τεχνική αυτή ενδείκνυται για τη συγκέντρωση δεδομένων  πληροφοριών, για την 

αποτύπωση διαθέσεων, στάσεων, κρίσεων, για την αξιολόγηση ή περιγραφή 

κατάστασης, για την υποβολή αποτελεσμάτων και προτάσεων κ.ο.κ. 

Το μέσο (ερευνητικό εργαλείο) που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των 

δεδομένων είναι το ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελεί ένα από τα πλέον 

χρησιμοποιούμενα μέσα της επισκόπησης (Cohen & Manion, 1994). Η κατάρτιση  

του ερωτηματολογίου έγινε με βάση: 

 μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας 

 συζήτηση βάθους με τον Καθηγητή-Σύμβουλο 

Το τελικό ερωτηματολόγιο, με το οποίο έγινε η συλλογή των δεδομένων της 

έρευνας, παρατίθεται στο πρώτο μέρος του παραρτήματος. Το συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί σαν ερωτηματολόγιο αυτό-

διαχείρισης, γιατί οι ερωτώμενοι το συμπλήρωσαν μόνοι τους. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο μέρη: 

Ένα εισαγωγικό σημείωμα εξηγούσε το λόγο διεξαγωγής της έρευνας και τους 

στόχους αυτής. Η ύπαρξη του θεωρήθηκε απαραίτητη, γιατί οι ερωτώμενοι   είναι 

ενήλικες και ένα από τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων είναι ότι 

θέλουν να γνωρίζουν το λόγο για οτιδήποτε κάνουν. Περιείχε γενικές μόνο 

πληροφορίες ενώ ταυτόχρονα τονίστηκε και η ανωνυμία των απαντήσεων με στόχο 

την εξαγωγή ειλικρινών απαντήσεων. 

Το κύριο μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει στην αρχή ερωτήσεις 

απλές, οι οποίες στοχεύουν στην καταγραφή των δημογραφικών και γεωγραφικών 
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χαρακτηριστικών των υποκειμένων και δεν έχουν αριθμηθεί. Στη συνέχεια οι 

ερωτήσεις 1,2,3,4 και 5  με τα  υποερωτήματά τους είναι κλειστού τύπου και δίνουν 

διαβάθμιση απαντήσεων με βάση την τακτική κλίμακα Likert (Καθόλου, Λίγο, 

Αρκετά, Πολύ, Πάρα Πολύ).  

Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε το μέγεθος του ερωτηματολογίου να γίνει 

όσο το δυνατόν πιο μικρό, να είναι σαφές, κατανοητό και με εμφάνιση καλή, 

προσεγμένη και φιλική προς των ερωτώμενο.  

Οι ερωτήσεις τυπώθηκαν στη μια πλευρά του φύλλου, υπήρχαν διαστήματα 

ανάμεσα στις ερωτήσεις ώστε να μην είναι πυκνοτυπωμένο το κείμενο. Ο βασικός 

κορμός του ερωτηματολογίου έχει εφαρμοστεί και σε άλλες αντίστοιχες έρευνες με 

καλό επίπεδο αξιοπιστίας, γι αυτό δε χρειάστηκε να γίνει πιλοτική έρευνα (Τσώνη, 

2009).  

 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Μετά την κατασκευή του ερωτηματολογίου και αφού δόθηκε η έγκριση από 

τον σύμβουλο-καθηγητή,  ακολούθησε η διανομή του. 

Καμία επιπλέον πληροφόρηση δε δινόταν πέρα από το γραπτό εισαγωγικό 

κείμενο του ερωτηματολογίου. Η συμπλήρωση και η επιστροφή τους γίνονταν άμεσα. 

Οι ερωτηθέντες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για την έρευνα και συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο με μεγάλη προθυμία. 

Ακολούθησε η επεξεργασία των ερωτηματολογίων και η ανάλυση των 

δεδομένων. 

 

Στατιστική ανάλυση δεδομένων 

Όλα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω των ερωτηματολογίων 

αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας το εξειδικευμένο στατιστικό λογισμικό SPSS 19 

(SPSS Inc., Chicago, IL, U.S.A.). Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις, πίνακες και 

επεξηγηματικά γραφήματα όπου υπήρχε ανάγκη να γίνει κάτι κατανοητό με πιο 

εποπτικό τρόπο. 
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Για τις μεταβλητές τύπου  LIKERT  παρουσιάζεται ο μέσος όρος (Μ.Ο.), η 

τυπική απόκλιση (Τ.Α.) και συχνότητες ενώ για τις  λοιπές ποιοτικές μεταβλητές 

(ψευδομεταβλητές) οι συχνότητες (frequencies). Για τις αναλύσεις μεταξύ των 

ποιοτικών μεταβλητών και των μεταβλητών τύπου LIKERT χρησιμοποιήσαμε 

independent samples t-test, και την ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα (One 

Way ANOVA), ανάλογα με τον αριθμό των κατηγοριών. Όλες οι σχέσεις που 

χαρακτηρίζονται ως στατιστικά σημαντικές αναφέρονται σε δικατάληκτους ελέγχους 

(two tailed tests) με επίπεδο σημαντικότητας (a) 5%.  
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IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Προφίλ ερωτηθέντων 

Τα ερωτηματολόγια που αξιοποιήθηκαν για στατιστική ανάλυση ήταν στο 

σύνολό τους 201. Από τους 201 ερωτηθέντες που συμμετείχαν και απάντησαν στην 

έρευνα, οι 100 (ποσοστό 49 %) είναι κάτοικοι της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

και οι 101(ποσοστό 51 %) είναι κάτοικοι της περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως 

φαίνεται και στο Διάγραμμα 1. 

 

Διάγραμμα 1 Περιφέρεια κατοικίας 

Όσο αφορά το φύλο των ερωτηθέντων αυτό κατανέμεται ως εξής: 103 είναι 

άνδρες (ποσοστό 51 %)  και 98 γυναίκες (ποσοστό 49 %), όπως φαίνεται και στο 

Διάγραμμα 2. 

 

Διάγραμμα 2 Φύλο ερωτηθέντων 
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     Η ηλικία των ερωτηθέντων παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 3 που ακολουθεί. 

Παρατηρούμε ότι 32 ερωτηθέντες  (ποσοστό 16 %) είναι μεταξύ 18 και 30 ετών, 62 

(ποσοστό 31 %) από 31 ως 40,  79 (ποσοστό 39 %) από 41 ως 50, 23 (ποσοστό 11 %)  

από 51 ως 60 και 5 (ποσοστό 3 %)  από 60 ετών και άνω.  

 

 

Διάγραμμα 3 Ηλικία 

   Σε σχέση με το επίπεδο της μόρφωσής τους, η εικόνα είναι αυτή που φαίνεται 

στο Διάγραμμα 4 που ακολουθεί. Από τους ερωτηθέντες οι 82 (ποσοστό 41 %) είναι 

απόφοιτοι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ οι 96 

(ποσοστό 48 %) και κάτοχοι Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών διπλωμάτων οι 23 

(ποσοστό 11 %). 

 

Διάγραμμα 4 Επίπεδο μόρφωσης 
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Σχετικά με την είδος της εργασίας τους, από το Διάγραμμα 5 παρατηρούμε ότι 

οι 53 ασκούν κυρίως καθιστική εργασία  (ποσοστό 26 %),  οι 46 σε ορθοστασία 

(ποσοστό 23 %), οι 71 κυρίως πνευματική (ποσοστό 35 %) και 31 ασκούν κυρίως 

χειρωνακτική εργασία (ποσοστό 16 %). 

 

Διάγραμμα 5 Είδος εργασίας 

Από το Διάγραμμα 6 παρατηρούμε ότι 40 άτομα δηλώνουν εισόδημα έως 

8.000 ευρώ (ποσοστό 20 %), 75  εισόδημα από 8.000 έως 15.000 ευρώ (ποσοστό 37 

%), 57 από 15.000 μέχρι 22.000 ευρώ (ποσοστό 28 %) και 29 από 22.000  και άνω 

(ποσοστό 15 %). 

 

 

Διάγραμμα 5 Ύψος εισοδήματος 
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  Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Στον Πίνακα  (3) που ακολουθεί παρουσιάζεται ο μέσος όρος (Mean) και η 

τυπική απόκλιση (Std. Deviation) όλων των ερωτηθέντων στην πολυθεματική 

μεταβλητή των 43 θεμάτων.  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 201 1.00 5.00 4.1194 1.12057 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 201 1.00 5.00 3.7761 1.16817 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 201 1.00 5.00 3.3284 1.31592 

ΑΝΑΨΥΧΗ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 201 1.00 5.00 3.2438 1.23906 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ - ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ 201 1.00 5.00 2.6119 1.28010 

ΜΕΙΩΣΗ ΑΓΧΟΥΣ - ΣΤΡΕΣ 201 1.00 5.00 3.3881 1.26833 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΝΕΩΝ  ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 201 1.00 5.00 2.1144 1.20907 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 201 1.00 5.00 2.7164 1.32822 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ 201 1.00 5.00 3.4677 1.28070 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 201 1.00 5.00 2.1841 1.15799 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 201 1.00 5.00 2.5274 1.50350 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 201 1.00 5.00 2.4328 1.40951 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΑΡΕΑΣ 201 1.00 5.00 2.4677 1.37485 

ΚΟΣΤΟΣ 201 1.00 5.00 3.0000 1.42829 

ΚΟΥΡΑΣΗ 201 1.00 5.00 3.4776 1.25329 

ΕΛΛΕΙΨΗ  ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ 201 1.00 5.00 2.2587 1.27779 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 201 1.00 5.00 2.6667 1.49778 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 201 1.00 5.00 2.2239 1.23880 

ΦΙΛΟΙ 201 1.00 5.00 2.3532 1.26079 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 201 1.00 5.00 1.9652 1.11972 
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ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ  201 1.00 5.00 2.6418 1.38241 

ΜΜΕ 201 1.00 5.00 1.6517 .92634 

ΑΕΡΟΜΠΙΚ 201 1.00 5.00 2.1692 1.34953 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 201 1.00 5.00 2.9652 1.37978 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 201 1.00 5.00 3.1294 1.25825 

ΤΕΝΙΣ 201 1.00 5.00 2.1940 1.37738 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΒΑΡΗ 201 1.00 5.00 2.3930 1.37104 

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 201 1.00 5.00 3.1343 1.40245 

ΤΡΕΞΙΜΟ 201 1.00 5.00 2.8905 1.38490 

ΒΟΛΕΪ 201 1.00 5.00 2.3781 1.35141 

ΜΠΑΣΚΕΤ 201 1.00 5.00 2.3234 1.43524 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 201 1.00 5.00 2.4229 1.58596 

T.V. 201 1.00 5.00 2.7214 .96020 

ΜΟΥΣΙΚΗ 201 1.00 5.00 2.9552 1.12827 

ΒΙΒΛΙΑ 201 1.00 5.00 2.8955 1.22231 

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 201 1.00 5.00 3.7264 1.11344 

Η/Υ 201 1.00 5.00 2.8159 1.29651 

ΚΑΦΕ 201 1.00 5.00 2.7861 1.16576 

ΘΕΑΤΡΟ 201 1.00 4.00 1.5124 .78810 

ΣΙΝΕΜΑ 201 1.00 4.00 1.6517 .84741 

ΠΟΤΟ 201 1.00 5.00 2.4776 1.16651 

ΤΑΒΛΙ-ΧΑΡΤΙΑ 201 1.00 5.00 1.9353 1.17932 

ΠΟΔΟΣΑΦΑΙΡΟ – ΜΠΑΣΚΕΤ - ΒΟΛΕΪ 201 1.00 5.00 2.0199 1.31894 

      

 Αναλύοντας τα επιμέρους ερωτήματα παρατηρούμε ότι: 
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Μέση τιμή – Τυπική απόκλιση  – Συχνότητες 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1
ΗΣ

 ΕΡΩΤΗΣΗΣ: Πόσο θεωρείτε ότι οι παρακάτω λόγοι σας 

προτρέπουν (ή θα σας προέτρεπαν) να γυμναστείτε; 
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Σχετικά με τους λόγους για τους οποίους γυμνάζονται ή θα τους προέτρεπαν να 

γυμναστούν , επτά στους οκτώ (διατήρηση της υγείας, βελτίωση φυσικής 

κατάστασης,  εξωτερικής εμφάνισης, για αναψυχή –ψυχαγωγία, κοινωνικότητα-νέες 

γνωριμίες, μείωση του άγχους και ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων)  λαμβάνουν τιμές 

πάνω από το μέσο όρο και μόνο ένας (εκμάθηση νέων αθλημάτων) κάτω από αυτό. 

Δεν παρατηρούνται ισχυρές διαφορετικές απόψεις σε καμία από τις μεταβλητές. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 2
ΗΣ

 ΕΡΩΤΗΣΗΣ: Πόσο θεωρείτε ότι οι παρακάτω λόγοι σας 

αποτρέπουν ( ή θα σας απέτρεπαν) από το να συμμετέχετε σε αθλητικές δραστηριότητες; 
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Η κούραση, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, το κόστος, η έλλειψη εγκαταστάσεων και 

κάποιο πρόβλημα υγείας συγκεντρώνουν τιμές πάνω από το μέσο όρο όσο αφορά 

τους λόγους που τους αποτρέπουν να γυμναστούν. Αντίθετα, η έλλειψη παρέας, η 

απόσταση κατοικίας από τον χώρο άθλησης, η έλλειψη ενθάρρυνσης και η έλλειψη 

πληροφόρησης δεν αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που θα τους απέτρεπαν να 

γυμναστούν. Σε δύο μόνο μεταβλητές παρατηρούνται οριακά διαφορετικές απόψεις 

σχετικά με τους λόγους που θα τους απέτρεπαν να γυμναστουν και αφορούν κάποιο 

πρόβλημα υγείας και η έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 3
ΗΣ

 ΕΡΩΤΗΣΗΣ: Ποιοι παράγοντες σας επηρεάζουν στην 

απόφασή σας να συμμετέχετε σε κινητικές-αθλητικές-γυμναστικές δραστηριότητες; 
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Μόνο η προηγούμενη ενασχόληση τους με τον αθλητισμό είναι ο παράγοντας που 

μπορεί να τους επηρεάσει να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Η 

οικογένεια , οι φίλοι, οι συνάδελφοι και τα ΜΜΕ δε θεωρούνται ικανά αρκετά για να 

τους επηρεάσουν λαμβάνοντας τιμές κάτω από το μέσο όρο. Σε καμία από τις 

παραπάνω μεταβλητές δεν παρατηρούνται ισχυρές διαφορετικές απόψεις. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 4
ΗΣ

 ΕΡΩΤΗΣΗΣ: Θα σας ενδιέφερε να συμμετέχετε σε κάποιο/α 

από τα παρακάτω αθλήματα; 
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Υπαίθριες δραστηριότητες, απλή  γυμναστική, κολύμβηση και τρέξιμο είναι τα 

αθλήματα που προτιμούν περισσότερο να ασχοληθούν οι ερωτηθέντες. Κάτω από το 

μέσο όρο βρίσκονται αθλητικές δραστηριότητες όπως το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, το 

μπάσκετ, το τένις, η γυμναστική με βάρη και το αερόμπικ. Μόνο το ποδόσφαιρο ως 

χόμπι παρουσιάζει ισχυρές διαφορετικές απόψεις όπως φαίνεται και στον παραπάνω 

πίνακα της τυπικής απόκλισης. Σε καμία από τις μεταβλητές δεν παρατηρούνται 

ισχυρές διαφορετικές απόψεις. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 5
ΗΣ

 ΕΡΩΤΗΣΗΣ: Πως αξιοποιείται τον ελεύθερο χρόνο σας; 
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Όσο αφορά το ερώτημα για το τι κάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους , η ενασχόληση 

με την οικογένεια βρίσκεται πρώτη και ακολουθούν το να ακούνε μουσική, να 

διαβάζουν, να ασχολούνται με τον Η/Υ, να πάνε για καφέ και να βλέπουν τηλεόραση. 

Λιγότερο και κάτω από το μέσο όρο ασχολούνται με ομαδικά αθλήματα 

(ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ) , βγαίνουν για ποτό, παίζουν παιχνίδια εσωτερικού 

χώρου (χαρτιά, τάβλι, σκάκι) και πηγαίνουν θέατρο και σινεμά. Σε καμία από τις 

μεταβλητές δεν παρατηρούνται ισχυρές διαφορετικές απόψεις. 

 

Συσχέτιση εξαρτημένων  & ανεξάρτητων μεταβλητών 

Στον πίνακα (4) που ακολουθεί παρουσιάζονται οι σχέσεις μεταξύ των 53 

εξαρτημένων μεταβλητών και της ανεξάρτητης μεταβλητής «ΜΟΡΦΩΣΗ», σύμφωνα 

με τη μέθοδο T-TEST.  

Group Statistics 1: ΓΥΜΝΑΣΙΟ / ΛΥΚΕΙΟ  &  2: ΑΕΙ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

 

 
ΜΟΡΦΩΣΗ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Sig. (2-

tailed) 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 1.00 82 3.8171 1.35289 .14940 .001 

2.00 119 4.3277 .87439 .08016 .003 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1.00 82 3.4878 1.37207 .15152 .003 

2.00 119 3.9748 .96077 .08807 .006 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

1.00 82 3.2683 1.49937 .16558 .592 

2.00 119 3.3697 1.17794 .10798 .609 
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ΑΝΑΨΥΧΗ -

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

1.00 82 3.1463 1.29693 .14322 .356 

2.00 119 3.3109 1.19850 .10987 .363 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ - 

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ 

1.00 82 2.8537 1.32518 .14634 .026 

2.00 119 2.4454 1.22611 .11240 .028 

ΜΕΙΩΣΗ ΑΓΧΟΥΣ 1.00 82 3.1951 1.40052 .15466 .073 

2.00 119 3.5210 1.15604 .10597 .084 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΝΕΩΝ 

ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

1.00 82 2.1463 1.32518 .14634 .757 

2.00 119 2.0924 1.12741 .10335 .764 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

1.00 82 2.5610 1.43241 .15818 .169 

2.00 119 2.8235 1.24633 .11425 .180 

ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

1.00 82 3.3780 1.29233 .14271 .412 

2.00 119 3.5294 1.27441 .11683 .413 

ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

1.00 82 2.4268 1.22757 .13556 .013 

2.00 119 2.0168 1.08130 .09912 .016 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ   

ΥΓΕΙΑΣ 

1.00 82 2.3780 1.51242 .16702 .243 

2.00 119 2.6303 1.49499 .13705 .245 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 1.00 82 2.6463 1.44335 .15939 .075 

2.00 119 2.2857 1.37251 .12582 .078 

ΕΛΛΕΙΨΗ     

ΠΑΡΕΑΣ 

1.00 82 2.5122 1.46771 .16208 .704 

2.00 119 2.4370 1.31251 .12032 .710 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1.00 82 2.9634 1.61356 .17819 .764 

2.00 119 3.0252 1.29184 .11842 .773 

ΚΟΥΡΑΣΗ  1.00 82 3.6220 1.37563 .15191 .176 

2.00 119 3.3782 1.15708 .10607 .190 

ΕΛΛΕΙΨΗ 1.00 82 2.3293 1.34307 .14832 .517 
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ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ 2.00 119 2.2101 1.23422 .11314 .524 

ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1.00 82 2.9390 1.56621 .17296 .032 

2.00 119 2.4790 1.42525 .13065 .035 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1.00 82 1.8659 1.17339 .12958 .001 

2.00 119 2.4706 1.22698 .11248 .001 

ΦΙΛΟΙ 1.00 82 1.9634 1.15945 .12804 .000 

2.00 119 2.6218 1.26217 .11570 .000 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ - 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

1.00 82 1.7927 1.11928 .12360 .070 

2.00 119 2.0840 1.10913 .10167 .070 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 

ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ 

1.00 82 2.4268 1.37014 .15131 .067 

2.00 119 2.7899 1.37701 .12623 .067 

ΜΜΕ 1.00 82 1.6585 .90567 .10001 .931 

2.00 119 1.6471 .94410 .08655 .931 

ΑΕΡΟΜΠΙΚ 1.00 82 1.9512 1.26591 .13980 .057 

2.00 119 2.3193 1.38963 .12739 .053 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 1.00 82 2.7195 1.41661 .15644 .036 

2.00 119 3.1345 1.33356 .12225 .038 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 1.00 82 2.9390 1.39087 .15360 .075 

2.00 119 3.2605 1.14583 .10504 .086 

ΤΕΝΙΣ 1.00 82 2.0000 1.35173 .14927 .097 

2.00 119 2.3277 1.38460 .12693 .096 

ΒΑΡΗ - ΟΡΓΑΝΑ 1.00 82 2.6707 1.44918 .16004 .017 

2.00 119 2.2017 1.28604 .11789 .019 

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

1.00 82 3.0488 1.45638 .16083 .474 

2.00 119 3.1933 1.36715 .12533 .480 
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ΤΡΕΞΙΜΟ 1.00 82 2.6463 1.38218 .15264 .038 

2.00 119 3.0588 1.36726 .12534 .038 

ΒΟΛΕΙ 1.00 82 2.4146 1.41379 .15613 .751 

2.00 119 2.3529 1.31219 .12029 .755 

ΜΠΑΣΚΕΤ 1.00 82 2.5122 1.50098 .16576 .122 

2.00 119 2.1933 1.37949 .12646 .128 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1.00 82 2.6220 1.60739 .17751 .140 

2.00 119 2.2857 1.56304 .14328 .142 

TV 1.00 82 2.6585 1.04491 .11539 .442 

2.00 119 2.7647 .89921 .08243 .455 

ΜΟΥΣΙΚΗ 1.00 82 3.0610 1.23075 .13591 .271 

2.00 119 2.8824 1.05104 .09635 .285 

ΒΙΒΛΙΑ 1.00 82 2.4634 1.27846 .14118 .000 

2.00 119 3.1933 1.09139 .10005 .000 

ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

1.00 82 3.6220 1.22364 .13513 .271 

2.00 119 3.7983 1.02989 .09441 .286 

ΗΥ 1.00 82 2.7439 1.38609 .15307 .515 

2.00 119 2.8655 1.23456 .11317 .524 

ΚΑΦΕ 1.00 82 2.8049 1.31880 .14564 .850 

2.00 119 2.7731 1.05314 .09654 .856 

ΘΕΑΤΡΟ 1.00 82 1.2805 .63391 .07000 .000 

2.00 119 1.6723 .84482 .07744 .000 

ΣΙΝΕΜΑ 1.00 82 1.3537 .61608 .06803 .000 

2.00 119 1.8571 .92320 .08463 .000 

ΠΟΤΟ 1.00 82 2.6098 1.24480 .13747 .183 
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2.00 119 2.3866 1.10553 .10134 .193 

ΤΑΒΛΙ -ΧΑΡΤΙΑ 1.00 82 2.0488 1.17486 .12974 .259 

2.00 119 1.8571 1.18096 .10826 .258 

ΠΟΔΣΦΑΙΡΟ –

ΜΠΑΣΚΕΤ- ΒΟΛΕΪ 

1.00 82 2.0610 1.34575 .14861 .715 

2.00 119 1.9916 1.30511 .11964 .717 

 

Έπειτα από ελέγχους T-test που κάναμε, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική 

σχέση μεταξύ του επιπέδου μόρφωσης  και α) των λόγων εκγύμνασης για διατήρηση 

της υγείας και την βελτίωση της φυσικής κατάστασης, β) τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τη συμμετοχή τους σε αθλητικές δραστηριότητες όπως το οικογενειακό 

τους περιβάλλον και οι φίλοι και γ) στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους σε 

δραστηριότητες όπως το διάβασμα, το θέατρο, το σινεμά 

Συγκεκριμένα, , όσοι έχουν  υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης ενδιαφέρονται να 

γυμναστούν πιο πολύ σε σύγκριση με τα άτομα με χαμηλότερο επίπεδο μόρφωσης για 

να διατηρήσουν την υγεία τους αλλά και για να βελτιώσουν τη φυσική τους 

κατάσταση.  

Λίγες βέβαια, αλλά περισσότερες σε σχέση με αυτούς που έχουν χαμηλότερο 

επίπεδο μόρφωσης είναι και οι επιρροές που δέχονται από το οικογενειακό τους 

περιβάλλον και από τους φίλους τους στο να συμμετέχουν σε αθλητικές, κοινωνικές 

και κινητικές δραστηριότητες. 

Τέλος, τα άτομα με ανώτερο επίπεδο μόρφωσης , διαβάζουν περισσότερα 

βιβλία και πηγαίνουν πιο πολύ θέατρο και σινεμά στον ελεύθερο χρόνο τους από 

εκείνους με κατώτερο επίπεδο μόρφωσης.     
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Στον πίνακα (5) που ακολουθεί παρουσιάζονται οι σχέσεις μεταξύ των 53 

εξαρτημένων μεταβλητών και της ανεξάρτητης μεταβλητής «ΕΡΓΑΣΙΑ», σύμφωνα 

με τη μέθοδο POST HOC TEST.  

 

Multiple Comparisons 1: ΚΑΘΙΣΤΙΚΗ,  2: ΣΕ ΟΡΘΟΣΤΑΣΙΑ, 3: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ , 4: ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ 

 

Dependent 

Variable 

(I) 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

(J) 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

Mean 

Difference (I-

J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

ΥΓΕΙΑΣ 

1.00 2.00 -.14028 .21283 1.000 -.7075 .4269 

3.00 -.14630 .19547 1.000 -.6672 .3746 

4.00 .91025
*
 .22626 .000 .3072 1.5133 

2.00 1.00 .14028 .21283 1.000 -.4269 .7075 

3.00 -.00602 .20349 1.000 -.5484 .5363 

4.00 1.05053
*
 .23323 .000 .4289 1.6721 

3.00 1.00 .14630 .19547 1.000 -.3746 .6672 

2.00 .00602 .20349 1.000 -.5363 .5484 

4.00 1.05655
*
 .21750 .000 .4769 1.6362 

4.00 1.00 -.91025
*
 .22626 .000 -1.5133 -.3072 

2.00 -1.05053
*
 .23323 .000 -1.6721 -.4289 

3.00 -1.05655
*
 .21750 .000 -1.6362 -.4769 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1.00 2.00 -.04225 .23142 1.000 -.6590 .5745 

3.00 -.08940 .21254 1.000 -.6559 .4771 

4.00 .60581 .24603 .088 -.0499 1.2615 

2.00 1.00 .04225 .23142 1.000 -.5745 .6590 

3.00 -.04716 .22127 1.000 -.6369 .5426 
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4.00 .64806 .25360 .068 -.0278 1.3240 

3.00 1.00 .08940 .21254 1.000 -.4771 .6559 

2.00 .04716 .22127 1.000 -.5426 .6369 

4.00 .69522
*
 .23651 .022 .0649 1.3255 

4.00 1.00 -.60581 .24603 .088 -1.2615 .0499 

2.00 -.64806 .25360 .068 -1.3240 .0278 

3.00 -.69522
*
 .23651 .022 -1.3255 -.0649 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

1.00 2.00 -.20386 .26343 1.000 -.9059 .4982 

3.00 -.07576 .24194 1.000 -.7206 .5690 

4.00 .44773 .28005 .669 -.2987 1.1941 

2.00 1.00 .20386 .26343 1.000 -.4982 .9059 

3.00 .12809 .25187 1.000 -.5432 .7994 

4.00 .65159 .28868 .151 -.1178 1.4210 

3.00 1.00 .07576 .24194 1.000 -.5690 .7206 

2.00 -.12809 .25187 1.000 -.7994 .5432 

4.00 .52349 .26922 .320 -.1940 1.2410 

4.00 1.00 -.44773 .28005 .669 -1.1941 .2987 

2.00 -.65159 .28868 .151 -1.4210 .1178 

3.00 -.52349 .26922 .320 -1.2410 .1940 

ΑΝΑΨΥΧΗ -

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

1.00 2.00 -.31419 .24745 1.000 -.9737 .3453 

3.00 -.10015 .22727 1.000 -.7059 .5056 

4.00 .36971 .26307 .969 -.3314 1.0708 

2.00 1.00 .31419 .24745 1.000 -.3453 .9737 

3.00 .21405 .23660 1.000 -.4165 .8446 

4.00 .68390 .27118 .075 -.0388 1.4066 
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3.00 1.00 .10015 .22727 1.000 -.5056 .7059 

2.00 -.21405 .23660 1.000 -.8446 .4165 

4.00 .46985 .25289 .388 -.2041 1.1439 

4.00 1.00 -.36971 .26307 .969 -1.0708 .3314 

2.00 -.68390 .27118 .075 -1.4066 .0388 

3.00 -.46985 .25289 .388 -1.1439 .2041 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ

- ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ 

1.00 2.00 -.31788 .25582 1.000 -.9997 .3639 

3.00 .27576 .23495 1.000 -.3504 .9019 

4.00 .17389 .27197 1.000 -.5509 .8987 

2.00 1.00 .31788 .25582 1.000 -.3639 .9997 

3.00 .59365 .24460 .097 -.0583 1.2455 

4.00 .49177 .28035 .486 -.2554 1.2389 

3.00 1.00 -.27576 .23495 1.000 -.9019 .3504 

2.00 -.59365 .24460 .097 -1.2455 .0583 

4.00 -.10187 .26144 1.000 -.7987 .5949 

4.00 1.00 -.17389 .27197 1.000 -.8987 .5509 

2.00 -.49177 .28035 .486 -1.2389 .2554 

3.00 .10187 .26144 1.000 -.5949 .7987 

ΜΕΙΩΣΗ ΑΓΧΟΥΣ 1.00 2.00 -.22395 .25231 1.000 -.8964 .4485 

3.00 .10247 .23173 1.000 -.5151 .7201 

4.00 .55278 .26824 .244 -.1621 1.2677 

2.00 1.00 .22395 .25231 1.000 -.4485 .8964 

3.00 .32642 .24125 1.000 -.3165 .9694 

4.00 .77673
*
 .27650 .033 .0398 1.5136 

3.00 1.00 -.10247 .23173 1.000 -.7201 .5151 
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2.00 -.32642 .24125 1.000 -.9694 .3165 

4.00 .45031 .25786 .494 -.2369 1.1375 

4.00 1.00 -.55278 .26824 .244 -1.2677 .1621 

2.00 -.77673
*
 .27650 .033 -1.5136 -.0398 

3.00 -.45031 .25786 .494 -1.1375 .2369 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ   

ΝΕΩΝ 

ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

1.00 2.00 -.39130 .24311 .655 -1.0392 .2566 

3.00 -.12308 .22328 1.000 -.7182 .4720 

4.00 .08108 .25845 1.000 -.6077 .7699 

2.00 1.00 .39130 .24311 .655 -.2566 1.0392 

3.00 .26823 .23245 1.000 -.3513 .8877 

4.00 .47239 .26642 .467 -.2377 1.1824 

3.00 1.00 .12308 .22328 1.000 -.4720 .7182 

2.00 -.26823 .23245 1.000 -.8877 .3513 

4.00 .20416 .24845 1.000 -.4580 .8663 

4.00 1.00 -.08108 .25845 1.000 -.7699 .6077 

2.00 -.47239 .26642 .467 -1.1824 .2377 

3.00 -.20416 .24845 1.000 -.8663 .4580 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

1.00 2.00 -.42248 .26700 .691 -1.1341 .2891 

3.00 -.37097 .24522 .792 -1.0245 .2826 

4.00 -.04997 .28385 1.000 -.8065 .7065 

2.00 1.00 .42248 .26700 .691 -.2891 1.1341 

3.00 .05151 .25529 1.000 -.6289 .7319 

4.00 .37250 .29259 1.000 -.4073 1.1523 

3.00 1.00 .37097 .24522 .792 -.2826 1.0245 

2.00 -.05151 .25529 1.000 -.7319 .6289 
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4.00 .32100 .27286 1.000 -.4062 1.0482 

4.00 1.00 .04997 .28385 1.000 -.7065 .8065 

2.00 -.37250 .29259 1.000 -1.1523 .4073 

3.00 -.32100 .27286 1.000 -1.0482 .4062 

ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

1.00 2.00 -.05455 .25871 1.000 -.7440 .6349 

3.00 -.08766 .23760 1.000 -.7209 .5456 

4.00 -.37124 .27504 1.000 -1.1043 .3618 

2.00 1.00 .05455 .25871 1.000 -.6349 .7440 

3.00 -.03311 .24736 1.000 -.6924 .6262 

4.00 -.31669 .28351 1.000 -1.0723 .4389 

3.00 1.00 .08766 .23760 1.000 -.5456 .7209 

2.00 .03311 .24736 1.000 -.6262 .6924 

4.00 -.28358 .26439 1.000 -.9882 .4211 

4.00 1.00 .37124 .27504 1.000 -.3618 1.1043 

2.00 .31669 .28351 1.000 -.4389 1.0723 

3.00 .28358 .26439 1.000 -.4211 .9882 

ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

1.00 2.00 .24241 .23121 1.000 -.3738 .8586 

3.00 .24877 .21235 1.000 -.3172 .8147 

4.00 -.30342 .24580 1.000 -.9585 .3517 

2.00 1.00 -.24241 .23121 1.000 -.8586 .3738 

3.00 .00635 .22107 1.000 -.5828 .5955 

4.00 -.54583 .25338 .195 -1.2211 .1295 

3.00 1.00 -.24877 .21235 1.000 -.8147 .3172 

2.00 -.00635 .22107 1.000 -.5955 .5828 

4.00 -.55218 .23629 .123 -1.1819 .0776 
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4.00 1.00 .30342 .24580 1.000 -.3517 .9585 

2.00 .54583 .25338 .195 -.1295 1.2211 

3.00 .55218 .23629 .123 -.0776 1.1819 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

ΥΓΕΙΑΣ 

1.00 2.00 -.02543 .30187 1.000 -.8300 .7791 

3.00 -.36255 .27724 1.000 -1.1014 .3763 

4.00 .26364 .32092 1.000 -.5917 1.1189 

2.00 1.00 .02543 .30187 1.000 -.7791 .8300 

3.00 -.33712 .28863 1.000 -1.1064 .4321 

4.00 .28907 .33080 1.000 -.5926 1.1707 

3.00 1.00 .36255 .27724 1.000 -.3763 1.1014 

2.00 .33712 .28863 1.000 -.4321 1.1064 

4.00 .62620 .30850 .262 -.1960 1.4484 

4.00 1.00 -.26364 .32092 1.000 -1.1189 .5917 

2.00 -.28907 .33080 1.000 -1.1707 .5926 

3.00 -.62620 .30850 .262 -1.4484 .1960 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 1.00 2.00 -.01846 .28207 1.000 -.7702 .7333 

3.00 -.13585 .25906 1.000 -.8263 .5546 

4.00 -.65477 .29987 .181 -1.4540 .1444 

2.00 1.00 .01846 .28207 1.000 -.7333 .7702 

3.00 -.11739 .26970 1.000 -.8362 .6014 

4.00 -.63631 .30911 .245 -1.4601 .1875 

3.00 1.00 .13585 .25906 1.000 -.5546 .8263 

2.00 .11739 .26970 1.000 -.6014 .8362 

4.00 -.51892 .28827 .440 -1.2872 .2494 

4.00 1.00 .65477 .29987 .181 -.1444 1.4540 
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2.00 .63631 .30911 .245 -.1875 1.4601 

3.00 .51892 .28827 .440 -.2494 1.2872 

ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΠΑΡΕΑΣ 

1.00 2.00 .38474 .26749 .912 -.3282 1.0976 

3.00 .17939 .24567 1.000 -.4754 .8341 

4.00 -.77155
*
 .28437 .044 -1.5294 -.0136 

2.00 1.00 -.38474 .26749 .912 -1.0976 .3282 

3.00 -.20535 .25576 1.000 -.8870 .4763 

4.00 -1.15629
*
 .29313 .001 -1.9375 -.3750 

3.00 1.00 -.17939 .24567 1.000 -.8341 .4754 

2.00 .20535 .25576 1.000 -.4763 .8870 

4.00 -.95094
*
 .27337 .004 -1.6795 -.2224 

4.00 1.00 .77155
*
 .28437 .044 .0136 1.5294 

2.00 1.15629
*
 .29313 .001 .3750 1.9375 

3.00 .95094
*
 .27337 .004 .2224 1.6795 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1.00 2.00 .44832 .28643 .715 -.3151 1.2117 

3.00 .37039 .26306 .964 -.3307 1.0715 

4.00 .63692 .30451 .227 -.1746 1.4485 

2.00 1.00 -.44832 .28643 .715 -1.2117 .3151 

3.00 -.07793 .27387 1.000 -.8078 .6520 

4.00 .18860 .31389 1.000 -.6480 1.0252 

3.00 1.00 -.37039 .26306 .964 -1.0715 .3307 

2.00 .07793 .27387 1.000 -.6520 .8078 

4.00 .26653 .29272 1.000 -.5136 1.0467 

4.00 1.00 -.63692 .30451 .227 -1.4485 .1746 

2.00 -.18860 .31389 1.000 -1.0252 .6480 
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3.00 -.26653 .29272 1.000 -1.0467 .5136 

ΚΟΥΡΑΣΗ 1.00 2.00 -.01682 .25030 1.000 -.6839 .6503 

3.00 .07315 .22988 1.000 -.5395 .6858 

4.00 -.54972 .26610 .241 -1.2589 .1595 

2.00 1.00 .01682 .25030 1.000 -.6503 .6839 

3.00 .08997 .23932 1.000 -.5479 .7278 

4.00 -.53290 .27430 .321 -1.2639 .1981 

3.00 1.00 -.07315 .22988 1.000 -.6858 .5395 

2.00 -.08997 .23932 1.000 -.7278 .5479 

4.00 -.62287 .25580 .095 -1.3046 .0589 

4.00 1.00 .54972 .26610 .241 -.1595 1.2589 

2.00 .53290 .27430 .321 -.1981 1.2639 

3.00 .62287 .25580 .095 -.0589 1.3046 

ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ 

1.00 2.00 .23667 .25520 1.000 -.4435 .9168 

3.00 .19419 .23438 1.000 -.4305 .8189 

4.00 -.40082 .27131 .847 -1.1239 .3223 

2.00 1.00 -.23667 .25520 1.000 -.9168 .4435 

3.00 -.04247 .24401 1.000 -.6928 .6078 

4.00 -.63749 .27966 .142 -1.3828 .1079 

3.00 1.00 -.19419 .23438 1.000 -.8189 .4305 

2.00 .04247 .24401 1.000 -.6078 .6928 

4.00 -.59501 .26081 .142 -1.2901 .1001 

4.00 1.00 .40082 .27131 .847 -.3223 1.1239 

2.00 .63749 .27966 .142 -.1079 1.3828 

3.00 .59501 .26081 .142 -.1001 1.2901 
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ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩ 

1.00 2.00 -.03240 .30128 1.000 -.8354 .7705 

3.00 .17997 .27670 1.000 -.5575 .9174 

4.00 -.41254 .32029 1.000 -1.2662 .4411 

2.00 1.00 .03240 .30128 1.000 -.7705 .8354 

3.00 .21237 .28806 1.000 -.5554 .9801 

4.00 -.38014 .33016 1.000 -1.2601 .4998 

3.00 1.00 -.17997 .27670 1.000 -.9174 .5575 

2.00 -.21237 .28806 1.000 -.9801 .5554 

4.00 -.59252 .30790 .334 -1.4131 .2281 

4.00 1.00 .41254 .32029 1.000 -.4411 1.2662 

2.00 .38014 .33016 1.000 -.4998 1.2601 

3.00 .59252 .30790 .334 -.2281 1.4131 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1.00 2.00 .11608 .24660 1.000 -.5411 .7733 

3.00 -.47489 .22648 .224 -1.0785 .1287 

4.00 -.01377 .26216 1.000 -.7125 .6849 

2.00 1.00 -.11608 .24660 1.000 -.7733 .5411 

3.00 -.59097 .23578 .078 -1.2194 .0374 

4.00 -.12985 .27024 1.000 -.8501 .5904 

3.00 1.00 .47489 .22648 .224 -.1287 1.0785 

2.00 .59097 .23578 .078 -.0374 1.2194 

4.00 .46112 .25202 .413 -.2105 1.1328 

4.00 1.00 .01377 .26216 1.000 -.6849 .7125 

2.00 .12985 .27024 1.000 -.5904 .8501 

3.00 -.46112 .25202 .413 -1.1328 .2105 

ΦΙΛΟΙ 1.00 2.00 .36587 .25373 .905 -.3104 1.0421 
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3.00 -.05486 .23303 1.000 -.6759 .5662 

4.00 .18256 .26975 1.000 -.5364 .9015 

2.00 1.00 -.36587 .25373 .905 -1.0421 .3104 

3.00 -.42074 .24260 .507 -1.0673 .2258 

4.00 -.18331 .27806 1.000 -.9244 .5577 

3.00 1.00 .05486 .23303 1.000 -.5662 .6759 

2.00 .42074 .24260 .507 -.2258 1.0673 

4.00 .23742 .25931 1.000 -.4537 .9285 

4.00 1.00 -.18256 .26975 1.000 -.9015 .5364 

2.00 .18331 .27806 1.000 -.5577 .9244 

3.00 -.23742 .25931 1.000 -.9285 .4537 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ - 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

1.00 2.00 .07670 .22673 1.000 -.5276 .6810 

3.00 -.13701 .20823 1.000 -.6920 .4180 

4.00 -.07547 .24104 1.000 -.7179 .5669 

2.00 1.00 -.07670 .22673 1.000 -.6810 .5276 

3.00 -.21371 .21679 1.000 -.7915 .3641 

4.00 -.15217 .24846 1.000 -.8144 .5100 

3.00 1.00 .13701 .20823 1.000 -.4180 .6920 

2.00 .21371 .21679 1.000 -.3641 .7915 

4.00 .06154 .23171 1.000 -.5560 .6791 

4.00 1.00 .07547 .24104 1.000 -.5669 .7179 

2.00 .15217 .24846 1.000 -.5100 .8144 

3.00 -.06154 .23171 1.000 -.6791 .5560 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 

ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ 

1.00 2.00 -.23708 .27569 1.000 -.9718 .4977 

3.00 -.56952 .25320 .154 -1.2443 .1053 
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4.00 .06374 .29309 1.000 -.7174 .8449 

2.00 1.00 .23708 .27569 1.000 -.4977 .9718 

3.00 -.33244 .26360 1.000 -1.0350 .3701 

4.00 .30082 .30212 1.000 -.5044 1.1060 

3.00 1.00 .56952 .25320 .154 -.1053 1.2443 

2.00 .33244 .26360 1.000 -.3701 1.0350 

4.00 .63326 .28175 .154 -.1176 1.3842 

4.00 1.00 -.06374 .29309 1.000 -.8449 .7174 

2.00 -.30082 .30212 1.000 -1.1060 .5044 

3.00 -.63326 .28175 .154 -1.3842 .1176 

ΜΜΕ 1.00 2.00 .16325 .18691 1.000 -.3349 .6614 

3.00 -.08157 .17167 1.000 -.5391 .3760 

4.00 -.11525 .19871 1.000 -.6448 .4144 

2.00 1.00 -.16325 .18691 1.000 -.6614 .3349 

3.00 -.24482 .17872 1.000 -.7211 .2315 

4.00 -.27850 .20483 1.000 -.8244 .2674 

3.00 1.00 .08157 .17167 1.000 -.3760 .5391 

2.00 .24482 .17872 1.000 -.2315 .7211 

4.00 -.03368 .19102 1.000 -.5428 .4754 

4.00 1.00 .11525 .19871 1.000 -.4144 .6448 

2.00 .27850 .20483 1.000 -.2674 .8244 

3.00 .03368 .19102 1.000 -.4754 .5428 

ΑΕΡΟΜΠΙΚ 1.00 2.00 .08737 .26853 1.000 -.6283 .8031 

3.00 -.08621 .24663 1.000 -.7435 .5711 

4.00 .66140 .28548 .129 -.0995 1.4223 
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2.00 1.00 -.08737 .26853 1.000 -.8031 .6283 

3.00 -.17358 .25676 1.000 -.8579 .5107 

4.00 .57403 .29428 .315 -.2103 1.3583 

3.00 1.00 .08621 .24663 1.000 -.5711 .7435 

2.00 .17358 .25676 1.000 -.5107 .8579 

4.00 .74761
*
 .27444 .042 .0162 1.4790 

4.00 1.00 -.66140 .28548 .129 -1.4223 .0995 

2.00 -.57403 .29428 .315 -1.3583 .2103 

3.00 -.74761
*
 .27444 .042 -1.4790 -.0162 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 1.00 2.00 .09557 .27951 1.000 -.6494 .8405 

3.00 -.02583 .25671 1.000 -.7100 .6583 

4.00 -.19174 .29716 1.000 -.9837 .6002 

2.00 1.00 -.09557 .27951 1.000 -.8405 .6494 

3.00 -.12140 .26726 1.000 -.8337 .5909 

4.00 -.28731 .30631 1.000 -1.1037 .5291 

3.00 1.00 .02583 .25671 1.000 -.6583 .7100 

2.00 .12140 .26726 1.000 -.5909 .8337 

4.00 -.16590 .28566 1.000 -.9272 .5954 

4.00 1.00 .19174 .29716 1.000 -.6002 .9837 

2.00 .28731 .30631 1.000 -.5291 1.1037 

3.00 .16590 .28566 1.000 -.5954 .9272 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 1.00 2.00 .15546 .24960 1.000 -.5098 .8207 

3.00 -.07431 .22924 1.000 -.6853 .5366 

4.00 .66956 .26535 .074 -.0376 1.3768 

2.00 1.00 -.15546 .24960 1.000 -.8207 .5098 
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3.00 -.22977 .23865 1.000 -.8658 .4063 

4.00 .51410 .27352 .370 -.2149 1.2431 

3.00 1.00 .07431 .22924 1.000 -.5366 .6853 

2.00 .22977 .23865 1.000 -.4063 .8658 

4.00 .74387
*
 .25508 .024 .0640 1.4237 

4.00 1.00 -.66956 .26535 .074 -1.3768 .0376 

2.00 -.51410 .27352 .370 -1.2431 .2149 

3.00 -.74387
*
 .25508 .024 -1.4237 -.0640 

ΤΕΝΙΣ 1.00 2.00 .01477 .27629 1.000 -.7216 .7511 

3.00 -.24209 .25375 1.000 -.9184 .4342 

4.00 .37787 .29373 1.000 -.4050 1.1607 

2.00 1.00 -.01477 .27629 1.000 -.7511 .7216 

3.00 -.25686 .26417 1.000 -.9609 .4472 

4.00 .36310 .30278 1.000 -.4439 1.1701 

3.00 1.00 .24209 .25375 1.000 -.4342 .9184 

2.00 .25686 .26417 1.000 -.4472 .9609 

4.00 .61996 .28236 .176 -.1326 1.3725 

4.00 1.00 -.37787 .29373 1.000 -1.1607 .4050 

2.00 -.36310 .30278 1.000 -1.1701 .4439 

3.00 -.61996 .28236 .176 -1.3725 .1326 

ΒΑΡΗ - ΟΡΓΑΝΑ 1.00 2.00 -.05578 .27668 1.000 -.7932 .6816 

3.00 .30943 .25411 1.000 -.3678 .9867 

4.00 .15808 .29414 1.000 -.6259 .9420 

2.00 1.00 .05578 .27668 1.000 -.6816 .7932 

3.00 .36522 .26455 1.000 -.3398 1.0703 
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4.00 .21387 .30321 1.000 -.5942 1.0220 

3.00 1.00 -.30943 .25411 1.000 -.9867 .3678 

2.00 -.36522 .26455 1.000 -1.0703 .3398 

4.00 -.15135 .28276 1.000 -.9050 .6023 

4.00 1.00 -.15808 .29414 1.000 -.9420 .6259 

2.00 -.21387 .30321 1.000 -1.0220 .5942 

3.00 .15135 .28276 1.000 -.6023 .9050 

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1.00 2.00 .16981 .28063 1.000 -.5781 .9177 

3.00 -.24557 .25774 1.000 -.9325 .4413 

4.00 .41305 .29835 1.000 -.3821 1.2082 

2.00 1.00 -.16981 .28063 1.000 -.9177 .5781 

3.00 -.41538 .26833 .739 -1.1305 .2997 

4.00 .24324 .30754 1.000 -.5764 1.0629 

3.00 1.00 .24557 .25774 1.000 -.4413 .9325 

2.00 .41538 .26833 .739 -.2997 1.1305 

4.00 .65863 .28680 .136 -.1057 1.4230 

4.00 1.00 -.41305 .29835 1.000 -1.2082 .3821 

2.00 -.24324 .30754 1.000 -1.0629 .5764 

3.00 -.65863 .28680 .136 -1.4230 .1057 

ΤΡΕΞΙΜΟ 1.00 2.00 -.06973 .27848 1.000 -.8119 .6725 

3.00 -.17475 .25576 1.000 -.8564 .5069 

4.00 .37328 .29606 1.000 -.4158 1.1623 

2.00 1.00 .06973 .27848 1.000 -.6725 .8119 

3.00 -.10502 .26627 1.000 -.8147 .6046 

4.00 .44301 .30518 .889 -.3703 1.2564 
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3.00 1.00 .17475 .25576 1.000 -.5069 .8564 

2.00 .10502 .26627 1.000 -.6046 .8147 

4.00 .54802 .28460 .334 -.2105 1.3065 

4.00 1.00 -.37328 .29606 1.000 -1.1623 .4158 

2.00 -.44301 .30518 .889 -1.2564 .3703 

3.00 -.54802 .28460 .334 -1.3065 .2105 

ΒΟΛΕΙ 1.00 2.00 -.09516 .27245 1.000 -.8213 .6310 

3.00 -.19884 .25022 1.000 -.8657 .4680 

4.00 .25854 .28964 1.000 -.5134 1.0305 

2.00 1.00 .09516 .27245 1.000 -.6310 .8213 

3.00 -.10368 .26050 1.000 -.7980 .5906 

4.00 .35370 .29856 1.000 -.4420 1.1494 

3.00 1.00 .19884 .25022 1.000 -.4680 .8657 

2.00 .10368 .26050 1.000 -.5906 .7980 

4.00 .45738 .27843 .612 -.2847 1.1995 

4.00 1.00 -.25854 .28964 1.000 -1.0305 .5134 

2.00 -.35370 .29856 1.000 -1.1494 .4420 

3.00 -.45738 .27843 .612 -1.1995 .2847 

ΜΠΑΣΚΕΤ 1.00 2.00 -.15299 .28889 1.000 -.9229 .6169 

3.00 .26473 .26532 1.000 -.4424 .9719 

4.00 .32585 .30712 1.000 -.4927 1.1444 

2.00 1.00 .15299 .28889 1.000 -.6169 .9229 

3.00 .41773 .27622 .792 -.3184 1.1539 

4.00 .47885 .31658 .792 -.3649 1.3226 

3.00 1.00 -.26473 .26532 1.000 -.9719 .4424 
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2.00 -.41773 .27622 .792 -1.1539 .3184 

4.00 .06112 .29524 1.000 -.7257 .8480 

4.00 1.00 -.32585 .30712 1.000 -1.1444 .4927 

2.00 -.47885 .31658 .792 -1.3226 .3649 

3.00 -.06112 .29524 1.000 -.8480 .7257 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1.00 2.00 -.38064 .31830 1.000 -1.2290 .4677 

3.00 .22003 .29234 1.000 -.5591 .9992 

4.00 -.26313 .33839 1.000 -1.1650 .6387 

2.00 1.00 .38064 .31830 1.000 -.4677 1.2290 

3.00 .60067 .30434 .299 -.2105 1.4118 

4.00 .11751 .34881 1.000 -.8121 1.0472 

3.00 1.00 -.22003 .29234 1.000 -.9992 .5591 

2.00 -.60067 .30434 .299 -1.4118 .2105 

4.00 -.48316 .32530 .834 -1.3501 .3838 

4.00 1.00 .26313 .33839 1.000 -.6387 1.1650 

2.00 -.11751 .34881 1.000 -1.0472 .8121 

3.00 .48316 .32530 .834 -.3838 1.3501 

TV 1.00 2.00 .12715 .19430 1.000 -.3907 .6450 

3.00 -.07954 .17845 1.000 -.5551 .3961 

4.00 .06017 .20656 1.000 -.4904 .6107 

2.00 1.00 -.12715 .19430 1.000 -.6450 .3907 

3.00 -.20669 .18578 1.000 -.7018 .2884 

4.00 -.06698 .21293 1.000 -.6345 .5005 

3.00 1.00 .07954 .17845 1.000 -.3961 .5551 

2.00 .20669 .18578 1.000 -.2884 .7018 
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4.00 .13971 .19857 1.000 -.3895 .6689 

4.00 1.00 -.06017 .20656 1.000 -.6107 .4904 

2.00 .06698 .21293 1.000 -.5005 .6345 

3.00 -.13971 .19857 1.000 -.6689 .3895 

ΜΟΥΣΙΚΗ 1.00 2.00 -.21739 .22666 1.000 -.8215 .3867 

3.00 .16923 .20817 1.000 -.3856 .7240 

4.00 .21622 .24096 1.000 -.4260 .8584 

2.00 1.00 .21739 .22666 1.000 -.3867 .8215 

3.00 .38662 .21672 .456 -.1910 .9642 

4.00 .43361 .24839 .495 -.2284 1.0956 

3.00 1.00 -.16923 .20817 1.000 -.7240 .3856 

2.00 -.38662 .21672 .456 -.9642 .1910 

4.00 .04699 .23164 1.000 -.5704 .6643 

4.00 1.00 -.21622 .24096 1.000 -.8584 .4260 

2.00 -.43361 .24839 .495 -1.0956 .2284 

3.00 -.04699 .23164 1.000 -.6643 .5704 

ΒΙΒΛΙΑ 1.00 2.00 -.13372 .23625 1.000 -.7634 .4959 

3.00 -.63338
*
 .21698 .024 -1.2117 -.0551 

4.00 .41152 .25116 .617 -.2579 1.0809 

2.00 1.00 .13372 .23625 1.000 -.4959 .7634 

3.00 -.49967 .22589 .169 -1.1017 .1024 

4.00 .54524 .25889 .219 -.1448 1.2352 

3.00 1.00 .63338
*
 .21698 .024 .0551 1.2117 

2.00 .49967 .22589 .169 -.1024 1.1017 

4.00 1.04491
*
 .24144 .000 .4014 1.6884 
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4.00 1.00 -.41152 .25116 .617 -1.0809 .2579 

2.00 -.54524 .25889 .219 -1.2352 .1448 

3.00 -1.04491
*
 .24144 .000 -1.6884 -.4014 

ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

1.00 2.00 -.08737 .22221 1.000 -.6796 .5049 

3.00 -.19071 .20408 1.000 -.7346 .3532 

4.00 .39266 .23624 .588 -.2370 1.0223 

2.00 1.00 .08737 .22221 1.000 -.5049 .6796 

3.00 -.10334 .21247 1.000 -.6696 .4629 

4.00 .48002 .24351 .301 -.1690 1.1290 

3.00 1.00 .19071 .20408 1.000 -.3532 .7346 

2.00 .10334 .21247 1.000 -.4629 .6696 

4.00 .58337 .22709 .066 -.0219 1.1886 

4.00 1.00 -.39266 .23624 .588 -1.0223 .2370 

2.00 -.48002 .24351 .301 -1.1290 .1690 

3.00 -.58337 .22709 .066 -1.1886 .0219 

ΗΥ 1.00 2.00 .51887 .25588 .264 -.1631 1.2008 

3.00 -.08882 .23501 1.000 -.7152 .5375 

4.00 .61346 .27203 .151 -.1115 1.3385 

2.00 1.00 -.51887 .25588 .264 -1.2008 .1631 

3.00 -.60769 .24466 .083 -1.2598 .0444 

4.00 .09459 .28041 1.000 -.6528 .8419 

3.00 1.00 .08882 .23501 1.000 -.5375 .7152 

2.00 .60769 .24466 .083 -.0444 1.2598 

4.00 .70229
*
 .26151 .047 .0053 1.3992 

4.00 1.00 -.61346 .27203 .151 -1.3385 .1115 
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2.00 -.09459 .28041 1.000 -.8419 .6528 

3.00 -.70229
*
 .26151 .047 -1.3992 -.0053 

ΚΑΦΕ 1.00 2.00 .39418 .23488 .569 -.2318 1.0202 

3.00 .16575 .21572 1.000 -.4092 .7407 

4.00 .27843 .24971 1.000 -.3871 .9439 

2.00 1.00 -.39418 .23488 .569 -1.0202 .2318 

3.00 -.22843 .22458 1.000 -.8270 .3701 

4.00 -.11575 .25740 1.000 -.8018 .5703 

3.00 1.00 -.16575 .21572 1.000 -.7407 .4092 

2.00 .22843 .22458 1.000 -.3701 .8270 

4.00 .11268 .24004 1.000 -.5271 .7524 

4.00 1.00 -.27843 .24971 1.000 -.9439 .3871 

2.00 .11575 .25740 1.000 -.5703 .8018 

3.00 -.11268 .24004 1.000 -.7524 .5271 

ΘΕΑΤΡΟ 1.00 2.00 -.05742 .15309 1.000 -.4654 .3506 

3.00 -.45341
*
 .14061 .009 -.8282 -.0787 

4.00 .13412 .16276 1.000 -.2997 .5679 

2.00 1.00 .05742 .15309 1.000 -.3506 .4654 

3.00 -.39599
*
 .14638 .045 -.7861 -.0059 

4.00 .19154 .16777 1.000 -.2556 .6387 

3.00 1.00 .45341
*
 .14061 .009 .0787 .8282 

2.00 .39599
*
 .14638 .045 .0059 .7861 

4.00 .58753
*
 .15646 .001 .1705 1.0045 

4.00 1.00 -.13412 .16276 1.000 -.5679 .2997 

2.00 -.19154 .16777 1.000 -.6387 .2556 
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3.00 -.58753
*
 .15646 .001 -1.0045 -.1705 

ΣΙΝΕΜΑ 1.00 2.00 .14438 .16514 1.000 -.2957 .5845 

3.00 -.34659 .15167 .140 -.7508 .0576 

4.00 .27129 .17556 .743 -.1966 .7392 

2.00 1.00 -.14438 .16514 1.000 -.5845 .2957 

3.00 -.49097
*
 .15790 .013 -.9118 -.0701 

4.00 .12691 .18097 1.000 -.3554 .6092 

3.00 1.00 .34659 .15167 .140 -.0576 .7508 

2.00 .49097
*
 .15790 .013 .0701 .9118 

4.00 .61788
*
 .16877 .002 .1681 1.0677 

4.00 1.00 -.27129 .17556 .743 -.7392 .1966 

2.00 -.12691 .18097 1.000 -.6092 .3554 

3.00 -.61788
*
 .16877 .002 -1.0677 -.1681 

ΠΟΤΟ 1.00 2.00 -.24569 .23487 1.000 -.8717 .3803 

3.00 .16401 .21571 1.000 -.4109 .7389 

4.00 -.01479 .24970 1.000 -.6803 .6507 

2.00 1.00 .24569 .23487 1.000 -.3803 .8717 

3.00 .40970 .22457 .418 -.1888 1.0082 

4.00 .23090 .25739 1.000 -.4551 .9169 

3.00 1.00 -.16401 .21571 1.000 -.7389 .4109 

2.00 -.40970 .22457 .418 -1.0082 .1888 

4.00 -.17879 .24003 1.000 -.8185 .4609 

4.00 1.00 .01479 .24970 1.000 -.6507 .6803 

2.00 -.23090 .25739 1.000 -.9169 .4551 

3.00 .17879 .24003 1.000 -.4609 .8185 
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ΤΑΒΛΙ - ΧΑΡΤΙΑ 1.00 2.00 -.04799 .23926 1.000 -.6857 .5897 

3.00 -.03628 .21974 1.000 -.6219 .5494 

4.00 -.14023 .25436 1.000 -.8181 .5377 

2.00 1.00 .04799 .23926 1.000 -.5897 .6857 

3.00 .01171 .22877 1.000 -.5980 .6214 

4.00 -.09224 .26220 1.000 -.7910 .6065 

3.00 1.00 .03628 .21974 1.000 -.5494 .6219 

2.00 -.01171 .22877 1.000 -.6214 .5980 

4.00 -.10395 .24452 1.000 -.7556 .5477 

4.00 1.00 .14023 .25436 1.000 -.5377 .8181 

2.00 .09224 .26220 1.000 -.6065 .7910 

3.00 .10395 .24452 1.000 -.5477 .7556 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ –

ΜΠΑΣΚΕΤ - 

ΒΟΛΕΪ 

1.00 2.00 -.63659 .26350 .100 -1.3389 .0657 

3.00 -.30682 .24201 1.000 -.9518 .3382 

4.00 -.11015 .28013 1.000 -.8567 .6365 

2.00 1.00 .63659 .26350 .100 -.0657 1.3389 

3.00 .32977 .25195 1.000 -.3417 1.0012 

4.00 .52644 .28876 .419 -.2432 1.2960 

3.00 1.00 .30682 .24201 1.000 -.3382 .9518 

2.00 -.32977 .25195 1.000 -1.0012 .3417 

4.00 .19667 .26929 1.000 -.5210 .9144 

4.00 1.00 .11015 .28013 1.000 -.6365 .8567 

2.00 -.52644 .28876 .419 -1.2960 .2432 

3.00 -.19667 .26929 1.000 -.9144 .5210 
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Έπειτα από ελέγχους (One Way ANOVA), διαπιστώθηκε ότι όσοι ασκούν 

κυρίως χειρωνακτική εργασία το κίνητρο να γυμναστούν για τη διατήρηση της υγείας 

τους και για να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση είναι μικρότερο από εκείνων 

που η εργασία τους είναι κυρίως πνευματική ή καθιστική ή σε ορθοστασία. Σε σχέση 

με εκείνους που η εργασία τους είναι κυρίως σε ορθοστασία ενδιαφέρονται λιγότερο 

να γυμναστούν για τη μείωση του άγχους καθώς επίσης και για λόγους αναψυχής – 

ψυχαγωγίας. Αντίθετα η έλλειψη παρέας θεωρείται σημαντικός λόγος για αυτούς στο 

να μην γυμναστούν ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο για τους υπολοίπους. Η κούραση 

επίσης είναι ένας ακόμη  λόγος  που τους αποτρέπει να γυμναστούν , το αντίθετο 

συμβαίνει σε όσους ασκούν πνευματική εργασία. Τέλος ενδιαφέρονται λιγότερο να 

συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα γυμναστικής σε σχέση με αυτούς που η εργασία 

τους είναι κυρίως καθιστική και πνευματική.  

Όσοι ασκούν κυρίως πνευματική εργασία διαπιστώθηκε  ότι το οικογενειακό  

τους περιβάλλον  ασκεί μεγαλύτερη επίδραση  στο να συμμετέχουν σε αθλητικές 

δραστηριότητες από αυτούς που η εργασία τους είναι κυρίως σε ορθοστασία.  

Ενδιαφέρονται περισότερο να συμμετεχουν σε προγράμματα αερόμπικ από τα άτομα 

που η εργασία τους είναι χειρωνακτική,  διαβάζουν πιο πολλά βιβλία από αυτούς που 

η εργασία τους είναι καθιστική ή χειρωνακτική, περνάνε περισσότερο χρόνο με την 

οικογένειά τους ,πηγαίνουνε περισσότερο σινεμά και θέατρο και  απασαχολούνται 

περισσότερη ώρα στον υπολογιστή από τα άτομα που είναι σε ορθοστασία ή ασκόυν 

χειρωνακτική εργασία. Τέλος όσοι εργάζονται κυρίως όρθιοι ενδιαφέρονται 

περισσότερο να γυμναστούν για να γνωρίσουν νέα άτομα από αυτούς που η εργασία 

τους είναι κυρίως πνευματική. 

Οι διαφορές εκτιμήθηκαν στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 

10%. 
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Στον πίνακα (6) που ακολουθεί παρουσιάζονται οι σχέσεις μεταξύ των 53 

εξαρτημένων μεταβλητών και της ανεξάρτητης μεταβλητής «ΕΙΣΟΔΗΜΑ», 

σύμφωνα με τη μέθοδο POST HOC TEST. 

Multiple Comparisons 1:     ΕΩΣ 8.ΟΟΟ 

                                                2:     8001 ΕΩΣ 15.000 

                                                  3:      15.001 ΕΩΣ 22.000 

                                               4:       22.001 ΚΑΙ ΑΝΩ 

 

Dependent 

Variable 

(I) 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

(J) 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

ΔΙΤΗΡΗΣΗ 

ΥΓΕΙΑΣ 

1.00 2.00 -.07993 .22313 1.000 -.6746 .5147 

3.00 -.04781 .23279 1.000 -.6682 .5726 

4.00 -.01591 .26541 1.000 -.7233 .6915 

2.00 1.00 .07993 .22313 1.000 -.5147 .6746 

3.00 .03212 .20072 1.000 -.5028 .5671 

4.00 .06402 .23778 1.000 -.5697 .6978 

3.00 1.00 .04781 .23279 1.000 -.5726 .6682 

2.00 -.03212 .20072 1.000 -.5671 .5028 

4.00 .03190 .24688 1.000 -.6261 .6899 

4.00 1.00 .01591 .26541 1.000 -.6915 .7233 

2.00 -.06402 .23778 1.000 -.6978 .5697 

3.00 -.03190 .24688 1.000 -.6899 .6261 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΦΥΣΙΚΗΣ 

1.00 2.00 -.01690 .23236 1.000 -.6362 .6024 

3.00 .01053 .24242 1.000 -.6356 .6566 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4.00 .16364 .27639 1.000 -.5730 .9003 

2.00 1.00 .01690 .23236 1.000 -.6024 .6362 

3.00 .02743 .20902 1.000 -.5297 .5845 

4.00 .18054 .24762 1.000 -.4794 .8405 

3.00 1.00 -.01053 .24242 1.000 -.6566 .6356 

2.00 -.02743 .20902 1.000 -.5845 .5297 

4.00 .15311 .25709 1.000 -.5321 .8383 

4.00 1.00 -.16364 .27639 1.000 -.9003 .5730 

2.00 -.18054 .24762 1.000 -.8405 .4794 

3.00 -.15311 .25709 1.000 -.8383 .5321 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

1.00 2.00 .03979 .25705 1.000 -.6453 .7249 

3.00 .43465 .26818 .640 -.2801 1.1494 

4.00 .66591 .30577 .184 -.1490 1.4808 

2.00 1.00 -.03979 .25705 1.000 -.7249 .6453 

3.00 .39486 .23124 .536 -.2214 1.0111 

4.00 .62612 .27393 .140 -.1040 1.3562 

3.00 1.00 -.43465 .26818 .640 -1.1494 .2801 

2.00 -.39486 .23124 .536 -1.0111 .2214 

4.00 .23126 .28441 1.000 -.5267 .9893 

4.00 1.00 -.66591 .30577 .184 -1.4808 .1490 

2.00 -.62612 .27393 .140 -1.3562 .1040 

3.00 -.23126 .28441 1.000 -.9893 .5267 

ΑΝΑΨΥΧΗ - 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

1.00 2.00 .28239 .24373 1.000 -.3672 .9320 

3.00 .35702 .25429 .971 -.3207 1.0347 

4.00 .64091 .28992 .169 -.1318 1.4136 
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2.00 1.00 -.28239 .24373 1.000 -.9320 .3672 

3.00 .07462 .21925 1.000 -.5097 .6590 

4.00 .35851 .25974 1.000 -.3337 1.0508 

3.00 1.00 -.35702 .25429 .971 -1.0347 .3207 

2.00 -.07462 .21925 1.000 -.6590 .5097 

4.00 .28389 .26967 1.000 -.4348 1.0026 

4.00 1.00 -.64091 .28992 .169 -1.4136 .1318 

2.00 -.35851 .25974 1.000 -1.0508 .3337 

3.00 -.28389 .26967 1.000 -1.0026 .4348 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤ 

- ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ 

1.00 2.00 .26761 .24956 1.000 -.3975 .9327 

3.00 .70175
*
 .26037 .046 .0078 1.3957 

4.00 .57576 .29685 .323 -.2154 1.3669 

2.00 1.00 -.26761 .24956 1.000 -.9327 .3975 

3.00 .43415 .22449 .327 -.1642 1.0325 

4.00 .30815 .26595 1.000 -.4006 1.0169 

3.00 1.00 -.70175
*
 .26037 .046 -1.3957 -.0078 

2.00 -.43415 .22449 .327 -1.0325 .1642 

4.00 -.12600 .27612 1.000 -.8619 .6099 

4.00 1.00 -.57576 .29685 .323 -1.3669 .2154 

2.00 -.30815 .26595 1.000 -1.0169 .4006 

3.00 .12600 .27612 1.000 -.6099 .8619 

ΜΕΙΩΣΗ 

ΑΓΧΟΥΣ 

1.00 2.00 .05704 .24929 1.000 -.6074 .7215 

3.00 .14649 .26009 1.000 -.5467 .8397 

4.00 .61061 .29654 .245 -.1797 1.4009 

2.00 1.00 -.05704 .24929 1.000 -.7215 .6074 
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3.00 .08945 .22426 1.000 -.5082 .6871 

4.00 .55356 .26567 .231 -.1545 1.2616 

3.00 1.00 -.14649 .26009 1.000 -.8397 .5467 

2.00 -.08945 .22426 1.000 -.6871 .5082 

4.00 .46411 .27583 .564 -.2710 1.1992 

4.00 1.00 -.61061 .29654 .245 -1.4009 .1797 

2.00 -.55356 .26567 .231 -1.2616 .1545 

3.00 -.46411 .27583 .564 -1.1992 .2710 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ 

ΝΕΩΝ 

ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

1.00 2.00 .02746 .22997 1.000 -.5855 .6404 

3.00 .66053
*
 .23994 .039 .0211 1.3000 

4.00 .84394
*
 .27356 .014 .1149 1.5730 

2.00 1.00 -.02746 .22997 1.000 -.6404 .5855 

3.00 .63306
*
 .20688 .015 .0817 1.1844 

4.00 .81647
*
 .24508 .006 .1633 1.4697 

3.00 1.00 -.66053
*
 .23994 .039 -1.3000 -.0211 

2.00 -.63306
*
 .20688 .015 -1.1844 -.0817 

4.00 .18341 .25445 1.000 -.4947 .8616 

4.00 1.00 -.84394
*
 .27356 .014 -1.5730 -.1149 

2.00 -.81647
*
 .24508 .006 -1.4697 -.1633 

3.00 -.18341 .25445 1.000 -.8616 .4947 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

1.00 2.00 -.04507 .26338 1.000 -.7470 .6569 

3.00 .22105 .27479 1.000 -.5113 .9534 

4.00 .22424 .31330 1.000 -.6108 1.0592 

2.00 1.00 .04507 .26338 1.000 -.6569 .7470 

3.00 .26612 .23693 1.000 -.3653 .8976 
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4.00 .26931 .28068 1.000 -.4788 1.0174 

3.00 1.00 -.22105 .27479 1.000 -.9534 .5113 

2.00 -.26612 .23693 1.000 -.8976 .3653 

4.00 .00319 .29141 1.000 -.7735 .7799 

4.00 1.00 -.22424 .31330 1.000 -1.0592 .6108 

2.00 -.26931 .28068 1.000 -1.0174 .4788 

3.00 -.00319 .29141 1.000 -.7799 .7735 

ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

1.00 2.00 -.68099
*
 .24868 .040 -1.3438 -.0182 

3.00 -.25351 .25945 1.000 -.9450 .4380 

4.00 -.03182 .29581 1.000 -.8202 .7566 

2.00 1.00 .68099
*
 .24868 .040 .0182 1.3438 

3.00 .42748 .22370 .345 -.1687 1.0237 

4.00 .64917 .26501 .091 -.0571 1.3555 

3.00 1.00 .25351 .25945 1.000 -.4380 .9450 

2.00 -.42748 .22370 .345 -1.0237 .1687 

4.00 .22169 .27515 1.000 -.5116 .9550 

4.00 1.00 .03182 .29581 1.000 -.7566 .8202 

2.00 -.64917 .26501 .091 -1.3555 .0571 

3.00 -.22169 .27515 1.000 -.9550 .5116 

ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Σ 

1.00 2.00 .26232 .22976 1.000 -.3500 .8747 

3.00 .18202 .23971 1.000 -.4569 .8209 

4.00 .28409 .27330 1.000 -.4443 1.0125 

2.00 1.00 -.26232 .22976 1.000 -.8747 .3500 

3.00 -.08031 .20669 1.000 -.6312 .4705 

4.00 .02177 .24485 1.000 -.6308 .6743 
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3.00 1.00 -.18202 .23971 1.000 -.8209 .4569 

2.00 .08031 .20669 1.000 -.4705 .6312 

4.00 .10207 .25421 1.000 -.5754 .7796 

4.00 1.00 -.28409 .27330 1.000 -1.0125 .4443 

2.00 -.02177 .24485 1.000 -.6743 .6308 

3.00 -.10207 .25421 1.000 -.7796 .5754 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

ΥΓΕΙΑΣ 

1.00 2.00 -.17887 .29811 1.000 -.9734 .6156 

3.00 -.33158 .31102 1.000 -1.1605 .4973 

4.00 -.42727 .35461 1.000 -1.3724 .5178 

2.00 1.00 .17887 .29811 1.000 -.6156 .9734 

3.00 -.15271 .26817 1.000 -.8674 .5620 

4.00 -.24840 .31769 1.000 -1.0951 .5983 

3.00 1.00 .33158 .31102 1.000 -.4973 1.1605 

2.00 .15271 .26817 1.000 -.5620 .8674 

4.00 -.09569 .32984 1.000 -.9748 .7834 

4.00 1.00 .42727 .35461 1.000 -.5178 1.3724 

2.00 .24840 .31769 1.000 -.5983 1.0951 

3.00 .09569 .32984 1.000 -.7834 .9748 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 1.00 2.00 .40739 .27882 .873 -.3357 1.1505 

3.00 .30658 .29089 1.000 -.4687 1.0819 

4.00 .06894 .33166 1.000 -.8150 .9529 

2.00 1.00 -.40739 .27882 .873 -1.1505 .3357 

3.00 -.10082 .25082 1.000 -.7693 .5677 

4.00 -.33845 .29713 1.000 -1.1304 .4534 

3.00 1.00 -.30658 .29089 1.000 -1.0819 .4687 
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2.00 .10082 .25082 1.000 -.5677 .7693 

4.00 -.23764 .30849 1.000 -1.0598 .5845 

4.00 1.00 -.06894 .33166 1.000 -.9529 .8150 

2.00 .33845 .29713 1.000 -.4534 1.1304 

3.00 .23764 .30849 1.000 -.5845 1.0598 

ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΠΑΡΕΑΣ 

1.00 2.00 .03239 .27004 1.000 -.6873 .7521 

3.00 -.29649 .28174 1.000 -1.0474 .4544 

4.00 -.57879 .32122 .439 -1.4349 .2773 

2.00 1.00 -.03239 .27004 1.000 -.7521 .6873 

3.00 -.32889 .24292 1.000 -.9763 .3185 

4.00 -.61118 .28778 .210 -1.3782 .1558 

3.00 1.00 .29649 .28174 1.000 -.4544 1.0474 

2.00 .32889 .24292 1.000 -.3185 .9763 

4.00 -.28230 .29878 1.000 -1.0786 .5140 

4.00 1.00 .57879 .32122 .439 -.2773 1.4349 

2.00 .61118 .28778 .210 -.1558 1.3782 

3.00 .28230 .29878 1.000 -.5140 1.0786 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1.00 2.00 .36268 .28313 1.000 -.3919 1.1173 

3.00 .21491 .29539 1.000 -.5724 1.0022 

4.00 .37121 .33679 1.000 -.5264 1.2688 

2.00 1.00 -.36268 .28313 1.000 -1.1173 .3919 

3.00 -.14776 .25469 1.000 -.8266 .5310 

4.00 .00854 .30173 1.000 -.7956 .8127 

3.00 1.00 -.21491 .29539 1.000 -1.0022 .5724 

2.00 .14776 .25469 1.000 -.5310 .8266 
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4.00 .15630 .31326 1.000 -.6786 .9912 

4.00 1.00 -.37121 .33679 1.000 -1.2688 .5264 

2.00 -.00854 .30173 1.000 -.8127 .7956 

3.00 -.15630 .31326 1.000 -.9912 .6786 

ΚΟΥΡΑΣΗ 1.00 2.00 .02746 .24889 1.000 -.6359 .6908 

3.00 .01140 .25967 1.000 -.6807 .7035 

4.00 -.24697 .29606 1.000 -1.0360 .5421 

2.00 1.00 -.02746 .24889 1.000 -.6908 .6359 

3.00 -.01606 .22389 1.000 -.6128 .5807 

4.00 -.27443 .26524 1.000 -.9813 .4325 

3.00 1.00 -.01140 .25967 1.000 -.7035 .6807 

2.00 .01606 .22389 1.000 -.5807 .6128 

4.00 -.25837 .27538 1.000 -.9923 .4756 

4.00 1.00 .24697 .29606 1.000 -.5421 1.0360 

2.00 .27443 .26524 1.000 -.4325 .9813 

3.00 .25837 .27538 1.000 -.4756 .9923 

ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ 

1.00 2.00 .08099 .25365 1.000 -.5950 .7570 

3.00 -.17105 .26463 1.000 -.8763 .5342 

4.00 .06818 .30172 1.000 -.7359 .8723 

2.00 1.00 -.08099 .25365 1.000 -.7570 .5950 

3.00 -.25204 .22817 1.000 -.8602 .3561 

4.00 -.01280 .27031 1.000 -.7332 .7076 

3.00 1.00 .17105 .26463 1.000 -.5342 .8763 

2.00 .25204 .22817 1.000 -.3561 .8602 

4.00 .23923 .28064 1.000 -.5087 .9872 
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4.00 1.00 -.06818 .30172 1.000 -.8723 .7359 

2.00 .01280 .27031 1.000 -.7076 .7332 

3.00 -.23923 .28064 1.000 -.9872 .5087 

ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩ

Ν 

1.00 2.00 .25211 .29547 1.000 -.5354 1.0396 

3.00 .51404 .30827 .582 -.3075 1.3356 

4.00 -.00909 .35147 1.000 -.9458 .9276 

2.00 1.00 -.25211 .29547 1.000 -1.0396 .5354 

3.00 .26192 .26580 1.000 -.4465 .9703 

4.00 -.26120 .31488 1.000 -1.1004 .5780 

3.00 1.00 -.51404 .30827 .582 -1.3356 .3075 

2.00 -.26192 .26580 1.000 -.9703 .4465 

4.00 -.52313 .32692 .667 -1.3944 .3482 

4.00 1.00 .00909 .35147 1.000 -.9276 .9458 

2.00 .26120 .31488 1.000 -.5780 1.1004 

3.00 .52313 .32692 .667 -.3482 1.3944 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1.00 2.00 -.46444 .24041 .329 -1.1052 .1763 

3.00 -.80395
*
 .25082 .009 -1.4724 -.1355 

4.00 -.34621 .28597 1.000 -1.1084 .4159 

2.00 1.00 .46444 .24041 .329 -.1763 1.1052 

3.00 -.33951 .21627 .708 -.9159 .2369 

4.00 .11822 .25620 1.000 -.5646 .8010 

3.00 1.00 .80395
*
 .25082 .009 .1355 1.4724 

2.00 .33951 .21627 .708 -.2369 .9159 

4.00 .45774 .26600 .521 -.2512 1.1667 

4.00 1.00 .34621 .28597 1.000 -.4159 1.1084 
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2.00 -.11822 .25620 1.000 -.8010 .5646 

3.00 -.45774 .26600 .521 -1.1667 .2512 

ΦΙΛΟΙ 1.00 2.00 -.46162 .24828 .387 -1.1233 .2001 

3.00 -.49868 .25904 .334 -1.1891 .1917 

4.00 -.44924 .29534 .779 -1.2364 .3379 

2.00 1.00 .46162 .24828 .387 -.2001 1.1233 

3.00 -.03706 .22335 1.000 -.6323 .5582 

4.00 .01238 .26459 1.000 -.6928 .7176 

3.00 1.00 .49868 .25904 .334 -.1917 1.1891 

2.00 .03706 .22335 1.000 -.5582 .6323 

4.00 .04944 .27471 1.000 -.6827 .7816 

4.00 1.00 .44924 .29534 .779 -.3379 1.2364 

2.00 -.01238 .26459 1.000 -.7176 .6928 

3.00 -.04944 .27471 1.000 -.7816 .6827 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ - 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΙ 

1.00 2.00 -.26408 .22185 1.000 -.8554 .3272 

3.00 -.32018 .23146 1.000 -.9371 .2967 

4.00 -.18939 .26390 1.000 -.8927 .5139 

2.00 1.00 .26408 .22185 1.000 -.3272 .8554 

3.00 -.05609 .19957 1.000 -.5880 .4758 

4.00 .07469 .23643 1.000 -.5554 .7048 

3.00 1.00 .32018 .23146 1.000 -.2967 .9371 

2.00 .05609 .19957 1.000 -.4758 .5880 

4.00 .13078 .24547 1.000 -.5234 .7850 

4.00 1.00 .18939 .26390 1.000 -.5139 .8927 

2.00 -.07469 .23643 1.000 -.7048 .5554 
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3.00 -.13078 .24547 1.000 -.7850 .5234 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 

ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ 

1.00 2.00 -.10246 .27412 1.000 -.8330 .6281 

3.00 -.22675 .28599 1.000 -.9890 .5355 

4.00 -.40379 .32607 1.000 -1.2728 .4652 

2.00 1.00 .10246 .27412 1.000 -.6281 .8330 

3.00 -.12429 .24659 1.000 -.7815 .5329 

4.00 -.30132 .29213 1.000 -1.0799 .4772 

3.00 1.00 .22675 .28599 1.000 -.5355 .9890 

2.00 .12429 .24659 1.000 -.5329 .7815 

4.00 -.17703 .30330 1.000 -.9854 .6313 

4.00 1.00 .40379 .32607 1.000 -.4652 1.2728 

2.00 .30132 .29213 1.000 -.4772 1.0799 

3.00 .17703 .30330 1.000 -.6313 .9854 

ΜΜΕ 1.00 2.00 .25387 .18341 1.000 -.2349 .7427 

3.00 .09079 .19136 1.000 -.4192 .6008 

4.00 .04773 .21817 1.000 -.5337 .6292 

2.00 1.00 -.25387 .18341 1.000 -.7427 .2349 

3.00 -.16308 .16499 1.000 -.6028 .2766 

4.00 -.20615 .19546 1.000 -.7271 .3148 

3.00 1.00 -.09079 .19136 1.000 -.6008 .4192 

2.00 .16308 .16499 1.000 -.2766 .6028 

4.00 -.04306 .20293 1.000 -.5839 .4978 

4.00 1.00 -.04773 .21817 1.000 -.6292 .5337 

2.00 .20615 .19546 1.000 -.3148 .7271 

3.00 .04306 .20293 1.000 -.4978 .5839 
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ΑΕΡΟΜΠΙΚ 1.00 2.00 .22324 .26677 1.000 -.4878 .9342 

3.00 .06930 .27833 1.000 -.6725 .8111 

4.00 .50152 .31733 .694 -.3442 1.3473 

2.00 1.00 -.22324 .26677 1.000 -.9342 .4878 

3.00 -.15394 .23998 1.000 -.7935 .4856 

4.00 .27828 .28430 1.000 -.4794 1.0360 

3.00 1.00 -.06930 .27833 1.000 -.8111 .6725 

2.00 .15394 .23998 1.000 -.4856 .7935 

4.00 .43222 .29517 .868 -.3544 1.2189 

4.00 1.00 -.50152 .31733 .694 -1.3473 .3442 

2.00 -.27828 .28430 1.000 -1.0360 .4794 

3.00 -.43222 .29517 .868 -1.2189 .3544 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 1.00 2.00 -.25810 .27280 1.000 -.9852 .4690 

3.00 .13553 .28462 1.000 -.6230 .8941 

4.00 .07652 .32450 1.000 -.7883 .9414 

2.00 1.00 .25810 .27280 1.000 -.4690 .9852 

3.00 .39362 .24541 .662 -.2604 1.0477 

4.00 .33461 .29072 1.000 -.4402 1.1094 

3.00 1.00 -.13553 .28462 1.000 -.8941 .6230 

2.00 -.39362 .24541 .662 -1.0477 .2604 

4.00 -.05901 .30184 1.000 -.8635 .7454 

4.00 1.00 -.07652 .32450 1.000 -.9414 .7883 

2.00 -.33461 .29072 1.000 -1.1094 .4402 

3.00 .05901 .30184 1.000 -.7454 .8635 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 1.00 2.00 .19683 .24977 1.000 -.4689 .8625 
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3.00 -.02061 .26059 1.000 -.7151 .6739 

4.00 .19470 .29711 1.000 -.5971 .9865 

2.00 1.00 -.19683 .24977 1.000 -.8625 .4689 

3.00 -.21745 .22469 1.000 -.8163 .3814 

4.00 -.00213 .26618 1.000 -.7115 .7073 

3.00 1.00 .02061 .26059 1.000 -.6739 .7151 

2.00 .21745 .22469 1.000 -.3814 .8163 

4.00 .21531 .27636 1.000 -.5212 .9518 

4.00 1.00 -.19470 .29711 1.000 -.9865 .5971 

2.00 .00213 .26618 1.000 -.7073 .7115 

3.00 -.21531 .27636 1.000 -.9518 .5212 

ΤΕΝΙΣ 1.00 2.00 -.13486 .27379 1.000 -.8646 .5948 

3.00 .06974 .28565 1.000 -.6916 .8311 

4.00 .05379 .32568 1.000 -.8142 .9218 

2.00 1.00 .13486 .27379 1.000 -.5948 .8646 

3.00 .20460 .24630 1.000 -.4518 .8610 

4.00 .18865 .29178 1.000 -.5890 .9663 

3.00 1.00 -.06974 .28565 1.000 -.8311 .6916 

2.00 -.20460 .24630 1.000 -.8610 .4518 

4.00 -.01595 .30293 1.000 -.8233 .7914 

4.00 1.00 -.05379 .32568 1.000 -.9218 .8142 

2.00 -.18865 .29178 1.000 -.9663 .5890 

3.00 .01595 .30293 1.000 -.7914 .8233 

ΒΑΡΗ- ΟΡΓΑΝΑ 1.00 2.00 .26972 .27106 1.000 -.4527 .9921 

3.00 .47456 .28280 .569 -.2791 1.2283 
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4.00 .16515 .32243 1.000 -.6942 1.0245 

2.00 1.00 -.26972 .27106 1.000 -.9921 .4527 

3.00 .20484 .24383 1.000 -.4450 .8547 

4.00 -.10457 .28886 1.000 -.8744 .6653 

3.00 1.00 -.47456 .28280 .569 -1.2283 .2791 

2.00 -.20484 .24383 1.000 -.8547 .4450 

4.00 -.30941 .29990 1.000 -1.1087 .4899 

4.00 1.00 -.16515 .32243 1.000 -1.0245 .6942 

2.00 .10457 .28886 1.000 -.6653 .8744 

3.00 .30941 .29990 1.000 -.4899 1.1087 

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΤΗΤΕ

Σ 

1.00 2.00 .06373 .27695 1.000 -.6744 .8018 

3.00 .09956 .28894 1.000 -.6705 .8696 

4.00 .54773 .32944 .588 -.3303 1.4257 

2.00 1.00 -.06373 .27695 1.000 -.8018 .6744 

3.00 .03583 .24913 1.000 -.6282 .6998 

4.00 .48399 .29514 .616 -.3026 1.2706 

3.00 1.00 -.09956 .28894 1.000 -.8696 .6705 

2.00 -.03583 .24913 1.000 -.6998 .6282 

4.00 .44817 .30642 .871 -.3685 1.2648 

4.00 1.00 -.54773 .32944 .588 -1.4257 .3303 

2.00 -.48399 .29514 .616 -1.2706 .3026 

3.00 -.44817 .30642 .871 -1.2648 .3685 

ΤΡΕΞΙΜΟ 1.00 2.00 -.04683 .27444 1.000 -.7783 .6846 

3.00 -.02237 .28633 1.000 -.7855 .7407 

4.00 .34924 .32645 1.000 -.5208 1.2193 



89 
 

2.00 1.00 .04683 .27444 1.000 -.6846 .7783 

3.00 .02446 .24688 1.000 -.6335 .6824 

4.00 .39607 .29246 1.000 -.3834 1.1755 

3.00 1.00 .02237 .28633 1.000 -.7407 .7855 

2.00 -.02446 .24688 1.000 -.6824 .6335 

4.00 .37161 .30365 1.000 -.4377 1.1809 

4.00 1.00 -.34924 .32645 1.000 -1.2193 .5208 

2.00 -.39607 .29246 1.000 -1.1755 .3834 

3.00 -.37161 .30365 1.000 -1.1809 .4377 

ΒΟΛΕΙ 1.00 2.00 .40880 .26565 .753 -.2992 1.1168 

3.00 .49430 .27715 .456 -.2444 1.2330 

4.00 .68409 .31599 .190 -.1581 1.5263 

2.00 1.00 -.40880 .26565 .753 -1.1168 .2992 

3.00 .08550 .23897 1.000 -.5514 .7224 

4.00 .27529 .28310 1.000 -.4792 1.0298 

3.00 1.00 -.49430 .27715 .456 -1.2330 .2444 

2.00 -.08550 .23897 1.000 -.7224 .5514 

4.00 .18979 .29392 1.000 -.5936 .9731 

4.00 1.00 -.68409 .31599 .190 -1.5263 .1581 

2.00 -.27529 .28310 1.000 -1.0298 .4792 

3.00 -.18979 .29392 1.000 -.9731 .5936 

ΜΠΑΣΚΕΤ 1.00 2.00 .18556 .28556 1.000 -.5755 .9466 

3.00 .09167 .29793 1.000 -.7024 .8857 

4.00 .06136 .33968 1.000 -.8439 .9667 

2.00 1.00 -.18556 .28556 1.000 -.9466 .5755 
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3.00 -.09390 .25688 1.000 -.7785 .5907 

4.00 -.12420 .30431 1.000 -.9352 .6868 

3.00 1.00 -.09167 .29793 1.000 -.8857 .7024 

2.00 .09390 .25688 1.000 -.5907 .7785 

4.00 -.03030 .31595 1.000 -.8724 .8118 

4.00 1.00 -.06136 .33968 1.000 -.9667 .8439 

2.00 .12420 .30431 1.000 -.6868 .9352 

3.00 .03030 .31595 1.000 -.8118 .8724 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1.00 2.00 .32606 .31504 1.000 -.5136 1.1657 

3.00 .24649 .32868 1.000 -.6295 1.1225 

4.00 .25606 .37474 1.000 -.7427 1.2548 

2.00 1.00 -.32606 .31504 1.000 -1.1657 .5136 

3.00 -.07957 .28340 1.000 -.8349 .6757 

4.00 -.07000 .33573 1.000 -.9648 .8248 

3.00 1.00 -.24649 .32868 1.000 -1.1225 .6295 

2.00 .07957 .28340 1.000 -.6757 .8349 

4.00 .00957 .34857 1.000 -.9194 .9386 

4.00 1.00 -.25606 .37474 1.000 -1.2548 .7427 

2.00 .07000 .33573 1.000 -.8248 .9648 

3.00 -.00957 .34857 1.000 -.9386 .9194 

TV 1.00 2.00 -.06690 .19053 1.000 -.5747 .4409 

3.00 .10088 .19879 1.000 -.4289 .6307 

4.00 .14394 .22664 1.000 -.4601 .7480 

2.00 1.00 .06690 .19053 1.000 -.4409 .5747 

3.00 .16778 .17140 1.000 -.2890 .6246 
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4.00 .21084 .20305 1.000 -.3303 .7520 

3.00 1.00 -.10088 .19879 1.000 -.6307 .4289 

2.00 -.16778 .17140 1.000 -.6246 .2890 

4.00 .04306 .21081 1.000 -.5188 .6049 

4.00 1.00 -.14394 .22664 1.000 -.7480 .4601 

2.00 -.21084 .20305 1.000 -.7520 .3303 

3.00 -.04306 .21081 1.000 -.6049 .5188 

ΜΟΥΣΙΚΗ 1.00 2.00 .24366 .21511 1.000 -.3296 .8170 

3.00 .84386
*
 .22443 .001 .2457 1.4420 

4.00 .11818 .25588 1.000 -.5638 .8001 

2.00 1.00 -.24366 .21511 1.000 -.8170 .3296 

3.00 .60020
*
 .19350 .013 .0845 1.1159 

4.00 -.12548 .22924 1.000 -.7364 .4855 

3.00 1.00 -.84386
*
 .22443 .001 -1.4420 -.2457 

2.00 -.60020
*
 .19350 .013 -1.1159 -.0845 

4.00 -.72568
*
 .23800 .016 -1.3600 -.0914 

4.00 1.00 -.11818 .25588 1.000 -.8001 .5638 

2.00 .12548 .22924 1.000 -.4855 .7364 

3.00 .72568
*
 .23800 .016 .0914 1.3600 

ΒΙΒΛΙΑ 1.00 2.00 -.30141 .24081 1.000 -.9432 .3404 

3.00 -.52281 .25124 .232 -1.1924 .1468 

4.00 -.24848 .28645 1.000 -1.0119 .5150 

2.00 1.00 .30141 .24081 1.000 -.3404 .9432 

3.00 -.22140 .21663 1.000 -.7987 .3559 

4.00 .05292 .25663 1.000 -.6310 .7369 
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3.00 1.00 .52281 .25124 .232 -.1468 1.1924 

2.00 .22140 .21663 1.000 -.3559 .7987 

4.00 .27432 .26644 1.000 -.4358 .9844 

4.00 1.00 .24848 .28645 1.000 -.5150 1.0119 

2.00 -.05292 .25663 1.000 -.7369 .6310 

3.00 -.27432 .26644 1.000 -.9844 .4358 

ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

1.00 2.00 -.60458
*
 .21629 .034 -1.1810 -.0281 

3.00 -.55219 .22566 .092 -1.1536 .0492 

4.00 -.19015 .25729 1.000 -.8759 .4956 

2.00 1.00 .60458
*
 .21629 .034 .0281 1.1810 

3.00 .05238 .19457 1.000 -.4662 .5710 

4.00 .41443 .23050 .442 -.1999 1.0288 

3.00 1.00 .55219 .22566 .092 -.0492 1.1536 

2.00 -.05238 .19457 1.000 -.5710 .4662 

4.00 .36204 .23932 .792 -.2758 .9999 

4.00 1.00 .19015 .25729 1.000 -.4956 .8759 

2.00 -.41443 .23050 .442 -1.0288 .1999 

3.00 -.36204 .23932 .792 -.9999 .2758 

ΗΥ 1.00 2.00 -.08732 .25778 1.000 -.7744 .5997 

3.00 .09825 .26895 1.000 -.6185 .8150 

4.00 -.07879 .30664 1.000 -.8960 .7385 

2.00 1.00 .08732 .25778 1.000 -.5997 .7744 

3.00 .18557 .23189 1.000 -.4325 .8036 

4.00 .00854 .27472 1.000 -.7236 .7407 

3.00 1.00 -.09825 .26895 1.000 -.8150 .6185 
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2.00 -.18557 .23189 1.000 -.8036 .4325 

4.00 -.17703 .28522 1.000 -.9372 .5831 

4.00 1.00 .07879 .30664 1.000 -.7385 .8960 

2.00 -.00854 .27472 1.000 -.7407 .7236 

3.00 .17703 .28522 1.000 -.5831 .9372 

ΚΑΦΕ 1.00 2.00 .48486 .22859 .211 -.1244 1.0941 

3.00 .56096 .23849 .118 -.0747 1.1966 

4.00 .35682 .27191 1.000 -.3679 1.0815 

2.00 1.00 -.48486 .22859 .211 -1.0941 .1244 

3.00 .07611 .20563 1.000 -.4719 .6242 

4.00 -.12804 .24360 1.000 -.7773 .5212 

3.00 1.00 -.56096 .23849 .118 -1.1966 .0747 

2.00 -.07611 .20563 1.000 -.6242 .4719 

4.00 -.20415 .25292 1.000 -.8782 .4699 

4.00 1.00 -.35682 .27191 1.000 -1.0815 .3679 

2.00 .12804 .24360 1.000 -.5212 .7773 

3.00 .20415 .25292 1.000 -.4699 .8782 

ΘΕΑΤΡΟ 1.00 2.00 -.10704 .15645 1.000 -.5240 .3099 

3.00 -.14386 .16322 1.000 -.5789 .2912 

4.00 -.20606 .18610 1.000 -.7020 .2899 

2.00 1.00 .10704 .15645 1.000 -.3099 .5240 

3.00 -.03682 .14074 1.000 -.4119 .3383 

4.00 -.09902 .16672 1.000 -.5434 .3453 

3.00 1.00 .14386 .16322 1.000 -.2912 .5789 

2.00 .03682 .14074 1.000 -.3383 .4119 
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4.00 -.06220 .17310 1.000 -.5235 .3991 

4.00 1.00 .20606 .18610 1.000 -.2899 .7020 

2.00 .09902 .16672 1.000 -.3453 .5434 

3.00 .06220 .17310 1.000 -.3991 .5235 

ΣΙΝΕΜΑ 1.00 2.00 -.05563 .16592 1.000 -.4978 .3866 

3.00 -.02895 .17310 1.000 -.4903 .4324 

4.00 -.45000 .19736 .142 -.9760 .0760 

2.00 1.00 .05563 .16592 1.000 -.3866 .4978 

3.00 .02669 .14925 1.000 -.3711 .4245 

4.00 -.39437 .17681 .161 -.8656 .0769 

3.00 1.00 .02895 .17310 1.000 -.4324 .4903 

2.00 -.02669 .14925 1.000 -.4245 .3711 

4.00 -.42105 .18358 .137 -.9103 .0682 

4.00 1.00 .45000 .19736 .142 -.0760 .9760 

2.00 .39437 .17681 .161 -.0769 .8656 

3.00 .42105 .18358 .137 -.0682 .9103 

ΠΟΤΟ 1.00 2.00 .49014 .22739 .194 -.1159 1.0962 

3.00 .51930 .23723 .179 -.1130 1.1516 

4.00 .01212 .27048 1.000 -.7088 .7330 

2.00 1.00 -.49014 .22739 .194 -1.0962 .1159 

3.00 .02916 .20455 1.000 -.5160 .5743 

4.00 -.47802 .24232 .300 -1.1238 .1678 

3.00 1.00 -.51930 .23723 .179 -1.1516 .1130 

2.00 -.02916 .20455 1.000 -.5743 .5160 

4.00 -.50718 .25159 .271 -1.1777 .1633 
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4.00 1.00 -.01212 .27048 1.000 -.7330 .7088 

2.00 .47802 .24232 .300 -.1678 1.1238 

3.00 .50718 .25159 .271 -.1633 1.1777 

ΤΑΒΛΙ- ΧΑΡΤΙΑ 1.00 2.00 .05000 .23405 1.000 -.5738 .6738 

3.00 .17281 .24419 1.000 -.4780 .8236 

4.00 .29242 .27840 1.000 -.4496 1.0344 

2.00 1.00 -.05000 .23405 1.000 -.6738 .5738 

3.00 .12281 .21054 1.000 -.4383 .6839 

4.00 .24242 .24942 1.000 -.4223 .9072 

3.00 1.00 -.17281 .24419 1.000 -.8236 .4780 

2.00 -.12281 .21054 1.000 -.6839 .4383 

4.00 .11962 .25896 1.000 -.5705 .8098 

4.00 1.00 -.29242 .27840 1.000 -1.0344 .4496 

2.00 -.24242 .24942 1.000 -.9072 .4223 

3.00 -.11962 .25896 1.000 -.8098 .5705 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 

ΜΠΑΣΚΕΤ-

ΒΟΛΕΪ 

1.00 2.00 .21408 .26211 1.000 -.4845 .9127 

3.00 .23509 .27347 1.000 -.4937 .9639 

4.00 .23030 .31179 1.000 -.6007 1.0613 

2.00 1.00 -.21408 .26211 1.000 -.9127 .4845 

3.00 .02100 .23579 1.000 -.6074 .6494 

4.00 .01622 .27933 1.000 -.7282 .7607 

3.00 1.00 -.23509 .27347 1.000 -.9639 .4937 

2.00 -.02100 .23579 1.000 -.6494 .6074 

4.00 -.00478 .29001 1.000 -.7777 .7681 

4.00 1.00 -.23030 .31179 1.000 -1.0613 .6007 
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2.00 -.01622 .27933 1.000 -.7607 .7282 

3.00 .00478 .29001 1.000 -.7681 .7777 

 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Έπειτα από ελέγχους (One Way ANOVA), διαπιστώθηκε ότι  τα άτομα με 

εισόδημα έως 8.000 ενδιαφέρονται περισσότερο να γυμναστούν για να γνωρίσουν νέα 

άτομα και νέα αθλήματα από εκείνους που το εισόδημα τους είναι μεταξύ 15.000 έως 

22.000. Έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο από αυτούς που δηλώνουν εισόδημα 

8.000 εως 15.000 , ακούνε περισσότερο μουσική από εκείνους με εισοδήματα 15.000 

έως 22.000 και περνάνε λιγότερο χρόνο με την οικογένειά τους από τα άτομα που 

δηλώνουν εισοδήματα ανω των 8.000.  

Όσοι δηλώνουν εισοδήματα 8.000 έως 15.000 ενδιαφέρονται περισσότερο 

για την εκμάθηση νέων αθλημάτων από αυτόύς που δηλώνουν  εισόδημα άνω των 

15.000 και έχουν λιγότερο χρόνο για να γυμναστούν από τα άτομα με εισόδημα έως 

8.000 καθώς και από αυτά που δηλώνουν εισόδημα 22.000 και άνω.  Ακούνε πιο 

πολύ μουσική από αυτούς με εισόδημα 15.000 έως 22.000 και περνάνε περισσότερο 

χρόνο με την οικογένειά τους από αυτούς που δηλώνουν εισόδημα έως 8000. 

Τέλος όσοι δηλώνουν εισόδημα πάνω από 22.000 ακόυνε μουσική πιο πολύ 

από αυτούς με εισόδημα 15.000 έως 22.000. 

Οι διαφορές εκτιμήθηκαν στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 

10%. 
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V. ΣΥΖΗΤΗΣΗ / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συμπεράσματα έρευνας 

Κατόπιν λοιπόν πλήρους παράθεσης όλων των δεδομένων που 

προαναφέρθηκαν, βασικός στόχος της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί η σχέση ανάμεσα 

στην κοινωνική διαστρωμάτωση και τις δραστηριότητες που επιλέγουν να κάνουν τα 

άτομα στον ελεύθερο χρόνο τους. Εξετάστηκε δηλαδή, αν και κατά πόσο επηρεάζει 

το επίπεδο της μόρφωσης, το είδος της εργασίας και το ύψος του εισοδήματος των 

ερωτηθέντων, τις επιλογές τους σχετικά με τους λόγους για τους οποίους 

γυμνάζονται, τους παράγοντες που τους εμποδίζουν να γυμναστούν, τους παράγοντες 

που τους επηρεάζουν να γυμναστούν, με τι ασχολούνται στον ελεύθερο χρόνο τους 

και ποια είναι τα ενδιαφέροντά τους. 

Τα αποτελέσματα από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας 

παρουσιάστηκαν και  αναλύθηκαν εκτενώς στο προηγούμενο κεφάλαιο. Σε αυτό το 

κεφάλαιο επιχειρείται η σύνοψη των σημαντικότερων από αυτά.  

Πιο συγκεκριμένα, το διαφορετικό επίπεδο μόρφωσης δεν φαίνεται να 

παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο: 

α) όσον αφορά στους λόγους για τους οποίους γυμνάζονται: για τη βελτίωση 

της εξωτερικής τους εμφάνισης,  για λόγους αναψυχής-ψυχαγωγίας, για μείωση του 

άγχους, για  την εκμάθηση νέων αθλημάτων, για τη βελτίωση των κινητικών τους 

δεξιοτήτων και τέλος για να αναπτύξουν τις κοινωνικές και διαπροσωπικές τους 

σχέσεις, 

β) κανένας από τους παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στη συμμετοχή των 

ατόμων σε αθλητικές δραστηριότητες δεν επηρεάζεται από το διαφορετικό επίπεδο 

μόρφωσης,  

γ) όσον αφορά στους παράγοντες που επηρεάζουν τα άτομα ως προς τη 

συμμετοχή τους σε αθλητικές δραστηριότητες ( επαγγελματικό περιβάλλον, 

προηγούμενη ενασχόληση με τον αθλητισμό, Μ.Μ.Ε.), 

δ) στην επιλογή συμμετοχής των ερωτηθέντων και στα δέκα προτεινόμενα 

από την έρευνα αθλήματα, δηλαδή, στο αερόμπικ, την κολύμβηση, τη γυμναστική, το 

τένις, τη γυμναστική με βάρη/όργανα, τις υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής, το 

τρέξιμο, το βόλεϊ, το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, 
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ε) στην επιλογή οκτώ από τις έντεκα (8/11) προτεινόμενες από την έρευνα 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, δηλαδή, να βλέπουν τηλεόραση, να ακούνε 

μουσική, να περνάνε χρόνο με την οικογένεια τους, να ασχολούνται με τον Η/Υ, να 

πηγαίνουν για καφέ, για ποτό, και να παίζουνε παιχνίδια εσωτερικού και εξωτερικού 

χώρου.  

Αντιθέτως, το διαφορετικό επίπεδο μόρφωσης επιδρά σε σημαντικό 

βαθμό:  

α) στους λόγους που οι ερωτηθέντες γυμνάζονται για τη βελτίωση της 

φυσικής τους κατάστασης και τη διατήρηση της υγείας τους, 

β) στους παράγοντες που επηρεάζουν τα άτομα ως προς τα να συμμετέχουν σε 

αθλητικές δραστηριότητες ( οικογενειακό περιβάλλον και φίλοι )  

γ) στην επιλογή τριών από τις έντεκα (3/11) προτεινόμενες από την έρευνα 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, δηλαδή, το να διαβάζουν περιοδικά/βιβλία, και να 

πηγαίνουν στο θέατρο και στον κινηματογράφο. 

Ακολούθως, το είδος της εργασίας των ερωτηθέντων δεν επηρεάζει: 

α) τους λόγους για τους οποίους τα άτομα γυμνάζονται για τη βελτίωση της 

εξωτερικής εμφάνισης, για την εκμάθηση νέων αθλημάτων καθώς και για τη 

βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων, 

β) τους παράγοντες που αποτρέπουν τους ερωτηθέντες να συμμετέχουν σε 

αθλητικές δραστηριότητες δηλαδή, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, η έλλειψη 

πληροφόρησης, κάποιο πρόβλημα υγείας, η απόσταση της κατοικίας από τον χώρο 

άθλησης, το κόστος συμμετοχής, η έλλειψη ενθάρρυνσης και η έλλειψη αθλητικών 

εγκαταστάσεων,  

γ) τους  παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στα άτομα ως προς τη συμμετοχή τους 

σε αθλητικές δραστηριότητες (φίλοι, επαγγελματικό περιβάλλον, προηγούμενη 

ενασχόληση με τον αθλητισμό, Μ.Μ.Ε.), 

δ) την επιλογή συμμετοχής των ερωτηθέντων σε οκτώ από τα δέκα (8/10) 

προτεινόμενα από την έρευνα αθλήματα, δηλαδή, στην κολύμβηση, το τένις, τη 

γυμναστική με βάρη/όργανα, τις υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής, το τρέξιμο, το 

βόλεϊ, το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, 
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ε) την επιλογή σε έξι από τις έντεκα (6/11) προτεινόμενες από την έρευνα 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, δηλαδή, να βλέπουν τηλεόραση, να ακούνε 

μουσική, να πηγαίνουνε  για καφέ για ποτό και να ασχολούνται με παιχνίδια 

εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Σε αντίθεση με τα προαναφερθέντα, το διαφορετικό είδος εργασίας 

επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό: 

α) τους λόγους που οι ερωτηθέντες επιλέγουν να γυμναστούν για τη βελτίωση 

της φυσικής τους κατάστασης, για τη διατήρηση της υγείας τους, τη μείωση του 

άγχους, για αναψυχή-ψυχαγωγία καθώς και για να εντείνουν την κοινωνικότητά τους 

και να διαμορφώσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, 

β) τους παράγοντες που αποτρέπουν τους ερωτηθέντες να συμμετέχουν σε 

αθλητικές δραστηριότητες όπως η έλλειψη παρέας και η κούραση από άλλες 

δραστηριότητες,  

γ) τους  παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στα άτομα ως προς τη συμμετοχή τους 

σε αθλητικές δραστηριότητες (οικογενειακό περιβάλλον), 

δ) την επιλογή συμμετοχής των ερωτηθέντων σε δύο από τα δέκα (2/10) 

προτεινόμενα από την έρευνα αθλήματα, δηλαδή στο αερόμπικ και τη γυμναστική και 

τέλος 

ε) την επιλογή σε πέντε από τις έντεκα (5/11) προτεινόμενες από την έρευνα 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, δηλαδή, να διαβάζουν περιοδικά/βιβλία, να 

περνάνε χρόνο με την οικογένειά τους, να ασχολούνται με το Η/Υ και να πηγαίνουν 

στο θέατρο και τον κινηματογράφο. 

Εν συνεχεία, το διαφορετικό ύψος εισοδήματος δεν φαίνεται να παίζει 

ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο όσον αφορά: 

α) στους λόγους που τα άτομα γυμνάζονται για τη διατήρηση της υγείας τους, 

για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της εξωτερικής εμφάνισης, για 

αναψυχή – ψυχαγωγία, για τη μείωση του άγχους και για τη βελτίωση των κινητικών 

τους δεξιοτήτων, 

β) στους παράγοντες που αποτρέπουν τους ερωτηθέντες να συμμετέχουν σε 

αθλητικές δραστηριότητες δηλαδή, η έλλειψη παρέας, η έλλειψη πληροφόρησης, 

κάποιο πρόβλημα υγείας, η απόσταση της κατοικίας από τον χώρο άθλησης, το 
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κόστος συμμετοχής, η κούραση από άλλες δραστηριότητες, η έλλειψη ενθάρρυνσης 

και η έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων,  

γ) στους  παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στα άτομα ως προς τη συμμετοχή 

τους σε αθλητικές δραστηριότητες (φίλοι, επαγγελματικό περιβάλλον, προηγούμενη 

ενασχόληση με τον αθλητισμό, Μ.Μ.Ε.), 

δ) στην επιλογή συμμετοχής των ερωτηθέντων και στα δέκα προτεινόμενα 

από την έρευνα αθλήματα, δηλαδή, στο αερόμπικ, την κολύμβηση, τη γυμναστική, το 

τένις, τη γυμναστική με βάρη/όργανα, τις υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής, το 

τρέξιμο, το βόλεϊ, το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο,  και τέλος 

ε) στην επιλογή εννέα από τις έντεκα (9/11) προτεινόμενες από την έρευνα 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, δηλαδή, να βλέπουνε τηλεόραση, να διαβάζουν 

περιοδικά και βιβλία, να ασχολούνται με τον  Η/Υ, να πηγαίνουν για καφέ για ποτό, 

στο θέατρο, στον κινηματογράφο, και να ασχολούνται με παιχνίδια εσωτερικού και  

εξωτερικού χώρου. 

Εν αντιθέσει με τα παραπάνω, το διαφορετικό ύψος εισοδήματος επιδρά 

σε σημαντικό βαθμό: 

α) στους λόγους που τα άτομα επιλέγουν να αθληθούν για την εκμάθηση νέων 

αθλημάτων και για τη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων και νέων γνωριμιών, 

β) στους παράγοντες που αποτρέπουν τους ερωτηθέντες να συμμετέχουν σε 

αθλητικές δραστηριότητες όπως η έλλειψη ελεύθερου χρόνου,  

γ) στους  παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στα άτομα ως προς τη συμμετοχή 

τους σε αθλητικές δραστηριότητες (οικογενειακό περιβάλλον), 

δ) στην επιλογή σε δύο από τις έντεκα (2/11) προτεινόμενες από την έρευνα 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, όπως, να ακούνε μουσική και να περνάνε χρόνο 

με την οικογένειά τους. 

Εν κατακλείδι και ομαδοποιώντας όλα τα παραπάνω αποτελέσματα, 

παρατηρούμε ότι, οι ερωτηθέντες γυμνάζονται για να διατηρήσουν την υγεία τους, να 

βελτιώσουν τη φυσική κατάσταση και την εξωτερική τους εμφάνιση, για αναψυχή – 

ψυχαγωγία, για να κάνουν νέες γνωριμίες, για τη μείωση τους αγχους και για να 

αναπτύξουν τις κινητικές τους δεξιότητες. Η κούραση, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, 

το κόστος συμμετοχής, η έλλειψη εγκαταστάσεων και κάποιο πρόβλημα υγείας είναι 
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κάποιοι από τους λόγους που θα τους απέτρεπαν να γυμναστούν. Μόνο η 

προηγούμενη ενασχόληση τους με τον αθλητισμό είναι ο παράγοντας που μπορεί να 

τους επηρεάσει θετικά να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Η κολύμβηση, 

το τρέξιμο και η γυμναστική είναι τα αθλήματα που προτιμούν περισσότερο και στον 

ελεύθερο χρόνο τους ασχολούνται κυρίως με την οικογένειά τους, ακούνε μουσική, 

διαβάζουν βιβλία, πάνε για καφέ, βλέπουν τηλεόραση και ασχολούνται με τον Η/Υ. 

Το διαφορετικό επίπεδο μόρφωσης φαίνεται να επιδρά σε σημαντικό βαθμό 

σε δύο μόνο λόγους για τους οποίου οι ερωτηθέντες γυμνάζονται, για τη διατήρηση 

της υγείας τους και για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, ενώ σχετικά με την 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους σε τρεις μόνο δραστηριότητες, το διάβασμα, 

το θέατρο και ο κινηματογράφος. 

Όσοι ασκούν χειρωνακτική εργασία, το κίνητρο να γυμναστούν είναι 

μικρότερο από εκείνων που η εργασία τους είναι κυρίως πνευματική ή καθιστική ή σε 

ορθοστασία. Η κούραση επίσης είναι ένας λόγος που τους αποτρέπει να γυμναστούν, 

εν αντιθέσει με όσους ασκούν πνευματική κυρίως εργασία. Όσοι ασκούν πνευματική 

κυρίως εργασία διαβάζουν πιο πολλά βιβλία από αυτούς που η εργασία τους είναι 

καθιστική ή χειρωνακτική, περνάνε περισσότερο χρόνο με την οικογένειά τους 

,πηγαίνουνε περισσότερο σινεμά και θέατρο και  απασαχολούνται περισσότερη ώρα 

στον υπολογιστή από τα άτομα που είναι σε ορθοστασία ή ασκόυν χειρωνακτική 

εργασία. 

Τα άτομα με χαμηλό εισόδημα ενδιαφέρονται περισσότερο να γυμναστούν 

για να γνωρίσουν νέα άτομα και νέα αθλήματα έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο, 

ακούνε περισσότερο μουσική και περνάνε λιγότερο χρόνο με την οικογένειά τους από 

τα άτομα με υψηλότερα εισοδήματα.  

Εν κατακλείδι, το διαφορετικό επίπεδο μόρφωσης και εργασίας καθώς και το 

διαφορετικό ύψος εισοδήματος δεν φαίνεται να επιδρούν σε σημαντικό βαθμό στις 

περισσότερες από τις 43 εξαρτημένες μεταβλητές του ερωτηματολογίου που τους 

δόθηκε. Η ανεξάρτητη μεταβλητή «ΜΟΡΦΩΣΗ» ασκεί επίδραση σε 7 από τις 43 

εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας μας, η ανεξάρτητη μεταβλητή «ΕΙΣΟΔΗΜΑ» 

σε 5 από τις 43 και η ανεξάρτητη μεταβλητή «ΕΡΓΑΣΙΑ» σε 15 από τις 43. 

 Ολοκληρώνοντας οφείλουμε να αναδείξουμε, ότι η παρούσα έρευνα έγινε σε 

μια εποχή όπου η παγκοσμιοποίηση, ακόμα και στον τρόπο ζωής και άθλησης, έχει 
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επηρεάσει τον κοινωνικό ιστό. Οι ρυθμοί που έχουν επιβληθεί στην καθημερινότητα 

όλων μας, η οικονομική κρίση και το άγχος που προκύπτει ως άμεση συνέπεια από τα 

προαναφερθέντα τείνουν να συρρικνώσουν τον ελεύθερο χρόνο των ανθρώπων και 

φυσικά το πώς τον διαθέτουν. Αναπόφευκτα επομένως, επηρεάζεται και η άθληση και 

οι όποιες αθλητικές δραστηριότητες, όπως άλλωστε είδαμε, ως τρόπος αξιοποίησης 

του. 

Συζήτηση – Περιορισμοί – Προτάσεις  

Τα συμπεράσματα της έρευνας που διεξήχθη, τα αποτελέσματα της οποίας 

αναλύθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, έρχονται σε ένα βαθμό, σε αντίθεση με την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, η διαπίστωση ότι η μόρφωση, το επάγγελμα 

και το εισόδημα δεν σχετίζονται σε σημαντικό βαθμό με τους λόγους που οι 

ερωτηθέντες γυμνάζονται (με την πλειοψηφία αυτών που συμπεριλάβαμε στο 

ερωτηματολόγιο), με την απόφασή τους να συμμετέχουν σε αθλητικές 

δραστηριότητες και με την επιλογή της συμμετοχής τους σε διάφορα αθλήματα (με 

την πλειοψηφία αυτών που συμπεριλάβαμε στο ερωτηματολόγιο), έρχεται σε 

αντίθεση με την πλειοψηφία των ερευνών που μελετήθηκαν. Συγκεκριμένα, η 

πλειοψηφία των ερευνών εντοπίζει σημαντική συσχέτιση μεταξύ της κοινωνικής 

διαστρωμάτωσης και των δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου (Holme et al. 1981, Lee 

et al. 2001; Burton & Turrell, 2000; Τσώνη, 2009; Makinen et al. 2010; Droomers et 

al. 1998; Droomers et al. 2001).  

Ωστόσο, η έρευνά μας έρχεται σε συμφωνία, τουλάχιστον όσον αφορά την 

μεταβλητή του επιπέδου εκπαίδευσης, με την έρευνα των Borodulin et al. (2008), οι 

οποίοι δεν εντόπισαν καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της εκπαίδευσης 

και των καθημερινών δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου.  

Αντιθέτως, τα ευρήματά μας έρχονται σε συμφωνία με τις έρευνες που 

μελετήθηκαν (Holme et al. 1981, Lee et al. 2001; Burton & Turrell, 2000; Τσώνη, 

2009; Makinen et al. 2010; Droomers et al. 1998; Droomers et al. 2001), όσον αφορά 

δύο από τους λόγους που τα άτομα επιλέγουν να γυμναστούν (για τη βελτίωση της 

φυσικής τους κατάστασης και τη διατήρηση της υγείας τους), καθώς και την επιλογή 

ενασχόλησης με δύο από τα αθλήματα που συμπεριλάβαμε στο ερωτηματολόγιο 

(κολύμβηση και τρέξιμο). 
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Ωστόσο, η πλειοψηφία των ερευνών που μελετήσαμε διενεργήθηκαν σε χώρες 

του εξωτερικού, στις οποίες επικρατούν διαφορετικές συνθήκες και οι άνθρωποι 

έχουν διαφορετικό πολιτισμό και κουλτούρα. Οπότε, η όποια σύγκριση δεν 

αποσκοπεί στην γενίκευση ή όχι των συμπερασμάτων. Επίσης, η απόκλιση των 

αποτελεσμάτων της παρούσης έρευνας από τις υπό εξέταση σχετικές έρευνες, μπορεί 

να δικαιολογηθεί και από διάφορους άλλους περιορισμούς, όπως το μικρό δείγμα του 

πληθυσμού, καθώς η έρευνά μας περιορίστηκε σε μικρό σχετικά αριθμό 

συμμετεχόντων. Παράλληλα, η παρούσα οικονομική και κοινωνική συγκυρία 

(οικονομική κρίση, εργασιακή ανασφάλεια, αύξηση της ανεργίας κ.ο.κ.) δεν έχει 

αποτυπωθεί στις υπό εξέταση έρευνες, καθώς αποτελεί πρόσφατη εξέλιξη (κυρίως 

από το 2008 και μετά).  

Συνεπώς, προτείνουμε η έρευνα να συνεχιστεί, καθώς παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ερευνητικό ενδιαφέρον η περαιτέρω διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της 

κοινωνικής διαστρωμάτωσης και των δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου. 

Συγκεκριμένα, προτείνουμε τις εξής κατευθύνσεις για περαιτέρω έρευνα: 

- Διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και των 

δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου και σε άλλες Περιφέρειες της χώρας. 

- Διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και των 

δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου στο σύνολο της χώρας -  σύγκριση με 

αντίστοιχες έρευνες σε λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

- Συσχέτιση των αποτελεσμάτων με διάφορους οικονομικούς και κοινωνικούς 

δείκτες (π.χ. ΑΕΠ, ποσοστά ανεργίας κ.α.), ούτως ώστε να διερευνηθεί η 

επίδραση των εξωτερικών παραγόντων στις δραστηριότητες ελεύθερου 

χρόνου, ανάλογα με την κοινωνική διαστρωμάτωση του υπό εξέταση 

πληθυσμού.  

- Μελέτη της επίδρασης της οικονομικής κρίσης στις δραστηριότητες ελεύθερου 

χρόνου, ανάλογα με την κοινωνική διαστρωμάτωση του υπό εξέταση 

πληθυσμού. 

-  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΦΥΛΛΟ:        ΑΝΔΡΑΣ                     ΓΥΝΑΙΚΑ                

 

 
ΗΛΙΚΙΑ:          18-30             31-40          41-50          51 ΚΑΙ ΑΝΩ 

 

 

 

ΜΟΡΦΩΣΗ:  Γυμνάσιο/Λύκειο            ΤΕΙ/ΑΕΙ/ Μεταπτυχιακό         

                                       

 

 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΩΣ: καθιστική            σε ορθοστασία           πνευματική          

 

χειρωνακτική                                

 

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ : 8.000 ευρώ          8.001 – 15.000 ευρώ           15.001 – 22.000 ευρώ        

,  

 

22.001  και άνω                                                                                                                                                                                                                                          
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1. Πόσο θεωρείτε ότι οι παρακάτω λόγοι σας προτρέπουν  (ή θα σας προέτρεπαν )να 

γυμναστείτε; 

(παρακαλώ συμπληρώστε με χ όλα τα παρακάτω) 

 

                                                                                     Καθόλου       Λίγο        Μέτρια       Πολύ      Πάρα Πολύ 

 

            Διατήρηση υγείας ……………………………………………………. 

 

            Βελτίωση φυσικής κατάστασης.……………………………………… 

 

            Βελτίωση εξωτερικής εμφάνισης…………………………………….. 

 

            Αναψυχή – ψυχαγωγία……………………………………………….. 

 

            Κοινωνικότητα – γνωριμίες…………………………………………… 

 

            Μείωση άγχους – στρες………………………………………………. 

 

            Εκμάθηση νέων αθλημάτων………………………………………….. 

 

            Βελτίωση κινητικών δεξιοτήτων …………………………………….. 

 

     2.Πόσο θεωρείτε ότι οι παρακάτω λόγοι σας αποτρέπουν ( ή θα σας απέτρεπαν) από το να 

συμμετέχετε σε αθλητικές δραστηριότητες; 

(παρακαλώ συμπληρώστε με χ όλα τα παρακάτω) 

                                                                                     Καθόλου       Λίγο        Μέτρια       Πολύ      Πάρα Πολύ 

 

            Έλλειψη ελεύθερου χρόνου…………………………………………… 

 

            Έλλειψη πληροφόρησης……………………………………………… 

 

            Πρόβλημα υγείας……………………………………………………... 

 

            Απόσταση κατοικίας -  γυμναστηρίου/χώρου άθλησης………………….. 
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            Έλλειψη παρέας………………….…………………………………… 

 

            Μεγάλο κόστος συμμετοχής……………………………………………. 

 

            Κούραση από άλλες δραστηριότητες………………………………….. 

 

            Έλλειψη ενθάρρυνσης…………. …………………………………….. 

 

            Έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων …………………………………. 

 

3.Πως επηρεάζεται η απόφαση σας στο να συμμετέχετε σε κινητικές – γυμναστικές – 

αθλητικές δραστηριότητες; Από: 

(παρακαλώ συμπληρώστε με χ όλα τα παρακάτω) 

 

                                                                                     Καθόλου       Λίγο        Μέτρια       Πολύ      Πάρα Πολύ 

 

            Το οικογενειακό σας περιβάλλον..…………………………………… 

 

            Τους φίλους σας……….……………………………………………… 

 

            Τους συναδέλφους/συνεργάτες/συμφοιτητές…………………………... 

 

            Την ενασχόληση σας με τον αθλητισμό..…………….………………….. 

 

            Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης….…………………………………….. 
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4.Θα σας ενδιέφερε να συμμετέχετε σε κάποιο/α από τα παρακάτω αθλήματα: 

(παρακαλώ συμπληρώστε με χ όλα τα παρακάτω) 

 

                                                                                     Καθόλου       Λίγο        Μέτρια       Πολύ      Πάρα Πολύ 

 

            Αερόμπικ………………………...…………………………………… 

 

            Κολύμβηση…………….……………………………………………… 

 

            Απλή γυμναστική………………………….…………………………... 

 

            Τένις……………………………………………….………………….. 

 

            Γυμναστική με βάρη / όργανα..….…………………………………… 

 

            Υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής…………………………………. 

 

            Τρέξιμο……………………………….……………………………….. 

 

            Βόλεϊ……………….…………. …………………………………….. 

             

            Μπάσκετ……………………………………………………………… 

 

            Ποδόσφαιρο…………………………………………………………… 

 

 

5. Πώς αξιοποιείτε τον ελεύθερο χρόνο σας; 

(παρακαλώ συμπληρώστε με χ όλα τα παρακάτω) 

 

 

                                                                                  Καθόλου        Λίγο          Μέτρια       Πολύ       Πάρα Πολύ 

 

            Βλέπω τηλεόραση………………...…………………………………… 
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            Ακούω μουσική / ραδιόφωνο….……………………………………… 

 

            Διαβάζω περιοδικά  - βιβλία..…………….…………………………... 

 

            Ασχολούμαι με την οικογένειά μου……………….………………….. 

 

            Ασχολούμαι με το κομπιούτερ..….…………………………………… 

 

            Πηγαίνω για καφέ………………….…………………………………. 

 

            Πηγαίνω θέατρο……………………….……………………………….. 

 

            Πηγαίνω σινεμά…….…………. …………………………………….. 

             

            Πηγαίνω για ποτό……………………………………………………… 

 

            Παίζω παιχνίδια εσωτερικού χώρου(χαρτιά, τάβλι, σκάκι, κ.λ.π)……… 

             

            Παίζω παιχνίδια εξωτερικού χώρου(ποδόσφαιρο,μπάσκετ,βόλεϊ κ.α) 

               

                                                                                                                           

                                                                                                                            

 

 

        ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ 

                         

 

 

  

 


