
 

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ  ΧΡΟΝΟΣ 

 
Ορισμός 
 

Ελεύθερος χρόνος είναι ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή 

μας έξω από το ωράριο της εργασίας και που μπορούμε να τον 

χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε. 
 

  

Γενικά 
 

 Ελεύθερος χρόνος υπάρχει ή όχι ανάλογα με τη φύση της 

εργασίας του καθενός και τον αριθμό των ωρών κατά τις 

οποίες εργάζεται, τη χώρα και την πόλη στην οποία ζει, τις 

αποστάσεις που έχει να διανύσει κ. α. 

 Σε σχέση με άλλες εποχές, το ωράριο εργασίας έχει 

μειωθεί, ενώ ο αυτοματισμός του οικιακού εξοπλισμού 

εξοικονομεί ελεύθερο χρόνο. 

 Ειδικά για τους μαθητές στην Ελλάδα : είναι φορτωμένοι 

με υποχρεώσεις έξω από το σχολείο (φροντιστηριακά 

μαθήματα, φροντιστήρια ξένων γλωσσών, ωδεία κτλ)
.
 

ωστόσο, είναι πολλές οι μέρες του έτους κατά τις οποίες 

υπάρχει ελεύθερος χρόνος. 
 

 

Απώλεια ελεύθερου χρόνου – αξιοποίησή του 
 

 Πολλοί δαπανούν τον ελεύθερο χρόνο τους με αρνητικό 

τρόπο, άσκοπα, με ασχολίες όχι επωφελείς, ακόμα και με 

επιβλαβείς καταχρήσεις, Έτσι, αντί να αξιοποιούν τον ελεύθερο 

χρόνο τους, τον χάνουν σε χαμηλής ποιότητας χώρους, 

ασχολίες, θεάματα και ακροάματα. Όλα τα παραπάνω 

προκύπτουν κυρίως από την άποψη ότι ο ελεύθερος χρόνος 

είναι ο χρόνος απλά και μόνο για να αποκαταστήσει ο άνθρωπος 

τις δυνάμεις που δαπανήθηκαν. Κατά συνέπεια οι σύγχρονες 

συνθήκες ζωής οδηγούν τον άνθρωπο στην αναζήτηση ενός 



 

 

τρόπου «απελευθέρωσης» από τη σκληρή πραγματικότητα που 

απαιτεί από αυτόν έντονη προσπάθεια. Συνεπώς μετατρέπεται 

σ’ έναν παθητικό και άβουλο δέκτη όσων του προσφέρονται 

από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις μαζικές τέχνες. Αυτές 

έχουν ως αποτέλεσμα να  υποβάλλεται στον άνθρωπο η ιδέα του 

εύκολου πλουτισμού και η πρωταρχικότητα της ύλης σε βάρος 

των ηθικών και άλλων σημαντικών αξιών. Η μύηση σε αυτόν 

τον τρόπο ζωής οδηγεί σε παθητικότητα και υποταγή με 

ολέθριες επιπτώσεις για την πρόοδο της κοινωνίας. 

 Για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου είναι 

απαραίτητα τα εξής :  

1. Δημιουργία πολιτιστικών χώρων όπου θα μπορεί ο 

καθένας, και κυρίως οι νέοι, να επιδοθεί σε δημιουργικές 

δραστηριότητες με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν 

δημιουργικές ικανότητες και ταλέντα. 

2. Βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενής μόρφωσης ώστε 

να δημιουργηθεί η ανάγκη για δημιουργία αλλά και η 

απαίτηση για ποιοτικότερους τρόπους αξιοποίησης του 

ελεύθερου χρόνου. 

3. Δημιουργική επαφή με την παράδοση έτσι ώστε να δοθεί 

έναυσμα και για σύγχρονα καλλιτεχνικά επιτεύγματα. 

4.  Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να ενισχύουν με 

πολιτιστικές εκπομπές τη διάθεση για γνώση, δημιουργία 

και πρωτοβουλία. 

5. Πνευματικές ασχολίες (διάβασμα, παρακολούθηση 

διαλέξεων κ. α). 

6. Ανθρώπινη επικοινωνία σε φιλικές συντροφιές). 

7. Άθληση (γυμναστική, αθλοπαιδιές, σπορ). 

8. Εκδρομές και επαφή γενικά με τη φύση, τουρισμός – 

ταξίδια, γνωριμία με άλλους λαούς και πολιτισμούς. 

9. Απόλαυση έργων τέχνης (ή και ερασιτεχνική καλλιτεχνική 

δημιουργία) στο χώρο της μουσικής, ζωγραφικής, θεάτρου 

κτλ., με παρακολούθηση συναυλιών και ακροάσεις 

ποιοτικών ακουσμάτων, με επισκέψεις σε μουσεία και 

εκθέσεις έργων τέχνης, με τη συμμετοχή σε κάθε λογής 

σχετικές εκδηλώσεις. 
  



 

 

Συμβολή σχολείου – πολιτείας 
 

- Το ελληνικό σχολείο αναθέτει φόρτο εργασιών και 

μελέτης για το σπίτι, και απαιτείται πολύς χρόνος για 

να ανταποκριθεί ένας μελετηρός μαθητής στα 

καθήκοντά του, και μάλιστα για μηχανιστική 

μάθηση. 

- Η πολιτεία δείχνει ανεπαρκή φροντίδα για την 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων
.
 αφήνει 

αυτή τη φροντίδα στους ιδιώτες, που «αξιοποιούν» 

τον ελεύθερο χρόνο των νέων κατά τη βούληση και 

τα συμφέροντά τους. 

- Η πολιτεία είναι ανάγκη να δημιουργήσει 

περισσότερα γυμναστήρια, κολυμβητήρια, 

βιβλιοθήκες, κέντρα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, 

πολιτιστικά κέντρα, και παράλληλα θα έπρεπε να 

παρέχονται κίνητρα για την αξιοποίηση όλων αυτών 

των χώρων. 
 

 

Ελεύθερος χρόνος και σύγχρονος άνθρωπος 
 

 Η σύγχρονη βιομηχανική εποχή έχει διαμορφώσει για τον 

άνθρωπο καινούργιες συνθήκες ζωής λόγω των σύνθετων 

κοινωνικών δομών, του γρήγορου ρυθμού εξέλιξης, της 

τεχνολογικής έκρηξης. 

 Η βιομηχανοποίηση λοιπόν και ο αυτοματισμός 

λιγόστεψαν τον ανθρώπινο μόχθο, απάλλαξαν τον άνθρωπο από 

τις ανάγκες του βιοπορισμού και τους υλικούς καταναγκασμούς, 

«πύκνωσαν» και διευκόλυναν την ανθρώπινη επικοινωνία, 

απλούστευσαν τη ζωή, βελτίωσαν τις βιοτικές συνθήκες. 

 Ο σημερινός άνθρωπος, λοιπόν, απολαμβάνει – ή θα 

έπρεπε να απολαμβάνει – περισσότερο ελεύθερο χρόνο. 

 Όλο και περισσότεροι όμως διαμαρτύρονται για την 

έλλειψη ελεύθερου χρόνου. 

  Ταυτόχρονη μείωση εργάσιμου αλλά και 

ελεύθερου χρόνου  Οξύμωρο σχήμα 
 



 

 

 

 

Αίτια της αντίφασης αυτής 
 

1. Σχέση ανθρώπου – εργασίας : Η μηχανή αντικατέστησε 

τον άνθρωπο, παρεμβλήθηκε ανάμεσα σ’ αυτόν και το 

προϊόν της εργασίας του, του εξαφάνισε κάθε χαρά και 

ικανοποίηση, δέσμευσε την ελευθερία του με τον 

αυτοματισμό, αχρήστευσε τη φαντασία και το μυαλό του. 

Έτσι η εργασία έχασε το νόημα και την καταξίωσή της και 

ο αλλοτριωμένος στην εργασία του άνθρωπος δεν μπορεί 

παρά να αποθηκεύει αρνητικά τον ελεύθερο χρόνο του. 

Επιχειρώντας μια αντιστάθμιση και μια εκτόνωση δεν 

επιλέγει χρήσεις χρόνου ανάλογα με τις πραγματικές του 

ανάγκες τελείωσης και ολοκλήρωσης της προσωπικότητάς 

του. Έτσι περιορίζεται ποσοτικά και ποιοτικά ο ελεύθερος 

χρόνος. 

2. Ανασφάλεια και ταυτόχρονη έξαρση του 

καταναλωτισμού. Αυτό οδηγεί τον μέσο άνθρωπο σε 

αναζήτηση μιας πρόσθετης απασχόλησης που ουσιαστικά 

ελαχιστοποιεί τον ελεύθερο χρόνο. (υπερεργασία)  

3. Απανθρωποποιητικές συνθήκες κατοικίας, κυκλοφορίας 

και περιβάλλοντος, επιβαρύνοντας αρνητικά τον 

καθημερινό ελεύθερο χρόνο. 

4. Σήμερα ο άνθρωπος έχει περισσότερα ενδιαφέροντα από 

κάθε άλλη εποχή, η  πλήρωση και η ικανοποίηση των 

οποίων, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από το σύγχρονο 

άνθρωπο μέσα στα χρονικά πλαίσια του ελεύθερου 

χρόνου. 
  

             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Συμπέρασμα 

 

 Οι μηχανές μείωσαν και θα μειώσουν ριζικά το χρόνο 

εργασίας, αλλά δε λύνουν από μόνες τους το πρόβλημα της 

αλλοτρίωσης του σύγχρονου ανθρώπου μέσα σε μια 

ανταγωνιστική κοινωνία. Είναι αναγκαία η αναδόμηση, ο 

επαναπροσδιορισμός των αναγκών, της αρχής της 

ευχαρίστησης, της εξανθρώπισης του ελεύθερου χρόνου, η 

«διεκδίκηση του δικαιώματος στην τεμπελιά». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

           Τραγούδι   των   οκτώ   ωρών   
 

 
        Θέλουμε ν’ αλλάξουμε τα πράγματα, 
        Βαρεθήκαμε πια να δουλεύουμε άσκοπα, 
        Να σκεφτόμαστε μόνο την επιβίωση, 
        Χωρίς  για λίγη ώρα για να ονειρευτούμε. 
       Θέλουμε να χαρούμε τον ήλιο και τα λουλούδια. 
       Αυτό είναι θέλημα Θεού, είμαστε σίγουροι. 
       Θέλουμε τις οκτώ ώρες. 
       Και ενώνουμε τις δυνάμεις μας και φωνάζουμε,  
       Απ’ τα γιαπιά, τα μαγαζιά, τα εργοστάσια, 
      Οκτώ ώρες δουλειά, 
      Οκτώ ώρες ανάπαυση, 
      Οκτώ ώρες για όνειρο και ζωή! 

 
 

                                        (Μπλανσάρ-Αμερική-Πρωτομαγιά 1886) 
 

 

 

 

 

 

                   
 

  

                                                      


