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ΟΙ  ΕΝΣΟΝΟΙ  ΡΤΘΜΟΙ  ΣΗ  ΤΓΧΡΟΝΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η  ςφγχρονθ  κοινωνία  είναι  μία  κοινωνία  «υψθλϊν  ταχυτιτων»  και  γι’αυτό περιςςότερ

ο  περίπλοκθ  από  αυτζσ  του  παρελκόντοσ.  Η  ςφγχρονθ  κακθμερινότθτα,  θ  εργαςία,  οι 

μετακινιςεισ,  οι  διαπροςωπικζσ  ςχζςεισ,  οι  κεςμοί  δε  διακρίνονται  από  τθν  απλότθτα 

και  τθ   ςτακερότθτα  του  παρελκόντοσ.  Αντικζτωσ,  επικρατεί  ο  αγχϊδθσ τρόποσ  ηωισ   

των  μεγαλουπόλεων,  θ  ραγδαία  εξζλιξθ  τθσ  επιςτιμθσ  και  τθσ  τεχνολογίασ,  θ  μθχανοπ

οίθςθ  τθσ  εργαςίασ,  θ  υπερπλθροφόρθςθ  που  μετατρζπουν  τον  άνκρωπο  ςε  «άλογο  κ

οφρςασ»,  ϊςτε  να  ανταπεξζλκει  ςτισ  υποχρεϊςεισ  του – πραγματικζσ  ι  πλαςματικζσ. 

 

ΑΙΣΙΑ  ΕΠΙΚΡΑΣΗΗ  ΣΩΝ  ΕΝΣΟΝΩΝ  ΡΤΘΜΩΝ 

υνθήκεσ εποχήσ-χώροι ςτουσ οποίουσ εκδηλώνεται το φαινόμενο) 

Μεγαλουπόλεισ 

Η  αζηηθνπνίεζε  θαη  νη  αζθπθηηθά  αγρώδεηο  ζπλζήθεο  δσήο (ππεξβνιηθή  ζπγθέληξσζε  

πιεζπζκνύ,  πεξηνξηζκέλνο  ρώξνο,  θπθινθνξηαθά  πξνβιήκαηα,  απνκάθξπλζε  από  ηε  θύ

ζε  θαη  ηελ  εξεκία ). 

Πληροφορική-ΜΜΕ 

Η  ξαγδαία  αλάπηπμε  ηεο  επηζηήκεο  θαη  ηεο  ηερλνινγίαο,  πνπ  έρεη  νδεγήζεη  ζηελ  ππεξ

εηδίθεπζε  ( ηαρείο  ξπζκνί  ζηελ  επηηέιεζε  εξγαζηώλ) θαη  ζηελ  πληροθοριακή   

επανάζηαζη  ( αλάγθε  αθνκνίσζεο  ππέξνγθσλ  πιεξνθνξηώλ  ζε  ειάρηζην  ρξόλν ). 

- Η δπλακηθή εηζβοιή ηφλ H/Τ ζ' φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηεο δσήο καο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνλ θαηαηγηζκφ πιεξνθνξηψλ πνπ δερφκαζηε απ' ην δηαδίθηπν καο έρνπλ κεηαηξέςεη ζ' άινγα 

θνχξζαο, πνπ ηξέρνπλ ζπλερψο κε ζηφρν λα αθνκνηψζνπλ φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο θαη λα βξίζθνληαη κέζα ζην πλεχκα ηεο επνρήο ηνπο. 

- Γεληθά ηα ΜΜΔ έρνπλ εδξαηψζεη ηελ εμνπζία ηνπο θαη αζθνχλ εληνλφηαηε επίδξαζε ζηε 

δσή ηνπ αλζξψπνπ θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Ο θαηαηγηζκφο ησλ 

κελπκάησλ παξαζχξεη ην ζχγρξνλν άλζξσπν ζ' έλαλ εμαηξεηηθά ηαρχξξπζκν ηξφπν δσήο. 

Εργαζία-ανηαγωνιζμός-ανεργία 

Ο  βηνκεραλνπνηεκέλνο  ηξόπνο  δσήο νδεγεί  ζε  εληαηηθνπνίεζε  ηεο  παξαγσγήο   

θαη  ηεο  εξγαζίαο. 

Ο  αληαγσληζκόο  θαη  νη  απμεκέλεο  απαηηήζεηο  ζην  ρώξν  εξγαζίαο,  νδεγνύλ  ζε   

εληαηηθνπνίεζε  ηεο  εξγαζίαο  θαη  ζε  ζπξξίθλσζε  ηνπ  ειεύζεξνπ  ρξόλνπ. 

- Οη απμεκέλεο απαηηήζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ν ηεξάζηηνο αληαγσληζκφο ζην δεκφζην 

αιιά θπξίσο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα είλαη νμχο (ζχγρξνλεο θεθαιαηνθξαηηθέο θνηλσλίεο). Γη' 

απηφ νη εξγαδφκελνη θαινχληαη λα ζπξξηθλψζνπλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο θαη ην ρξφλν πνπ 

θαλεξψλνπλ ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο. 

Οικογένεια-Εκπαίδεσζη 

- Οη θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο εληζρχνπλ ην θαηλφκελν. Οη γνλείο δίλνπλ αξλεηηθφ πξφηππν 

ζηα παηδηά ηνπο θπλεγψληαο δηαξθψο ην ρξφλν θαη ηα πνιιά πιηθά αγαζά ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ελψ θαη ην ζρνιείν εηδηθά ζην ιχθεην, εληάζζεη ηνπο καζεηέο ζ' έλα 

πξφγξακκα uπεξεληαηηθνπνίεζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο κε ζηφρν ηελ θαηάθηεζε κηαο ζέζεο 
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ζην παλεπηζηήκην. 

Πολλαπλοί ρόλοι 

Οη  πνιιαπινί  θαη  αιιεινζπγθξνπόκελνη  ξόινη  πνπ  θαιείηαη  λα  επηηειέζεη  ν  ζύγρξνλνο 

άλζξσπνο  ζηηο   θνηλσληθέο,  επαγγεικαηηθέο,  νηθνλνκηθέο  θαη  άιιεο  ζρέζεηο  ηνπ 

Καηαναλωηικό πρόησπο ζωής 

- Σν ππεξθαηαλαηαισηηθφ πλεχκα, πνπ επηθξαηεί ζήκεξα θαη πνπ ππξνδνηείηαη έληνλα απ' ηε 

δηαθήκηζε νδεγεί ην ζεκεξηλφ άλζξσπν ζην αέλαν θπλήγη ρξήκαηνο θαη πιηθψλ αγαζψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο πιηθέο αλάγθεο ηνπ πνπ δηαξθψο δηνγθψλνληαη. Τπεξεξγάδεηαη, 

ηξέρεη θαη αγσληά λα γίλεη πινπζηφηεξνο. 

σλέπεηες από ηελ επηθράηεζε ηφλ γρήγορφλ ρσζκώλ δφής 

Τγεία-υστηζκός 

- Τπεξεξγαζία - θφπσζε - ηππνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη ηειηθά ηεο ίδηαο ηεο δσήο - 

κεραλνπνίεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αλζξψπνπ θαη αιινηξίσζή ηνπ - πξνβιήκαηα πγείαο. 

- Σν άηνκν δελ έρεη εξεκία γηα ελδνζθφπεζε θαη απηνθξηηηθή, ελψ ράλεη ην αιεζηλφ λφεκα 

θαη ηηο πςειέο αμίεο κέζα ζηνπο γξήγoξoπο ξπζκνχο ηεο δσήο. Βπζίδεηαη ζην άγρνο, ζηεξείηε 

ηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη φηαλ ηνλ έρεη εθηνλψλεηαη. 

 

Πλεσκαηηθές 

- πρλά ν άλζξσπνο δελ πξνιαβαίλεη λα επεμεξγαζηεί θαη λα θαηαλνήζεη ηα κελχκαηα πνπ 

ηνλ βνκβαξδίδνπλ, γη' απηφ νδεγείηαη ζηε ζχγρπζε θαη ηε καδνπνίεζε ή ηνλ 

απνπξνζαλαηνιηζκφ.  

Αδπλακία  ζηνραζκνύ,  επεμεξγαζίαο ησλ 

κελπκάησλ,πλεπκαηηθή  ζύγρπζε,  απνκάθξπλζε  από  πλεπκαηηθέο  ελαζρνιήζεηο  θαη   

επνκέλσο  άκβιπλζε  ηεο  θξίζεο  ηνπ  αηόκνπ. Σα ΜΜΔ κέζα απ' απηνχο ηνπο ηαρχηαηνπο 

ξπζκνχο πξνσζνχλ πην απνηειεζκαηηθά ηελ παξαπιεξνθφξεζε θαη ηελ πξνπαγάλδα ζε 

βάξνο ησλ πνιηηψλ. 

 

Αηζζεηηθή θαιιηέργεηα 

- Οη γξήγνξνη ξπζκνί ηεο δσήο ηνλ απνκαθξχλνπλ απφ κνξθέο δεκηνπξγηθήο ςπραγσγίαο, 

απφ ηελ πνηνηηθή ηέρλε, αθφκε θαη απφ ηελ ίδηα ηελ παξάδoζε αθνχ ν άλζξσπνο 

κεηαηξέπεηαη ζε ζχκα ηεο ηαρχξξπζκεο ηερλνθξαηηθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ πιηζηηθνχ ηεο 

πξνηχπνπ θαη απνκαθξχλεηαη απφ πλεπκαηηθέο αμίεο, φπσο ε παξάδνζε. 

Ο άλζξσπνο απνκαθξύλεηαη από  κνξθέο  γλήζηαο  ςπραγσγίαο 

θαη  ζηξέθεηαη   ζε  ηξόπνπο  εθηόλσζεο  θαη  απνζπκπίεζεο  από  ην  άγρνο  ηεο  θαζεκεξηλό

ηεηαο  .. 

 

Κοηλφληθές ζτέζεης 

- Η ππoδoχισζε ηνπ αλζξψπνπ ζηνπο γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη ηηο κεγάιεο απαηηήζεηο ηνλ 

απνμελψλνπλ απ' ηνπο ππφινηπνπο. Οη ζρέζεηο γίλνληαη απξφζσπεο ή ζηείξα αληαγσληζηηθέο, 

ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ θαζελφο λα μεπεξάζεη ην δηπιαλφ ηνπ ζε ρξήκα θαη πιηθά αγαζά. 

Επηθξαηεί απνμέλσζε,  κνλαμηά  έσο  θαη  απνκόλσζε  ηνπ  αηόκνπ  από  ηνλ   

θνηλσληθό  ηνπ  πεξίγπξν  ή  αλάπηπμε  απξόζσπσλ,  επηθαλεηαθώλ,  αθόκα  θαη  αληαγσληζη

ηθώλ  ζρέζεσλ  ιόγσ  ηεο  ςπρηθήο  απόζηαζεο  πνπ  αλαπηύζζεηαη  θαη  ηεο  έιιεηςεο  ειεύζ

εξνπ  ρξόλνπ  γηα  ηελ  θαιιηέξγεηα  νπζηαζηηθώλ  δηαπξνζσπηθώλ  ζρέζεσλ.  Αθνινπζεί   
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όμπλζε  ησλ  θνηλσληθώλ  πξνβιεκάησλ  θαη  ησλ  αληηθνηλσληθώλ  εθδειώζεσλ . 

 

 

Ποιηηηθή αδηαθορία 

- Μέζα ζ' απηνχο ηνπο γξήγνξνπο ξπζκνχο ν πνιίηεο ιεζκνλεί ηηο πνιηηηθέο ππνρξεψζεηο 

ηνπ, αδηαθνξεί γηα ηα θνηλά θαη κελ πξνιαβαίλνληαο λα εκβαζχλεη ζηα πνιηηηθά δξψκελα θαη 

λα δηακνξθψζεη άπνςε νδεγείηαη εχθνια ζηε δεκαγσγία. 

Λόγσ ηεο απνπνιηηηθνπνίεζε  θαη ηεο  αδηαθνξίαο γηα  ηα  θνηλά, παξαηεξείηαη 

επηθξάηεζε  ηεο  δεκαγσγίαο  θαη  ππνλόκεπζε  ηνπ  δεκνθξαηηθνύ  πνιηηεύκαηνο  ιόγσ  έιι

εηςεο  δηαιόγνπ  θαη  πγηνύο  πνιηηηθήο  ζπλείδεζεο . 

 

Δθπαηδεπηήξηα Καίζαξε  

Δπηκέιεηα : Γησηάθνπ Κσλζηαληίλα 

Τξόπνη αληηκεηώπηζεο 

Η  αληηκεηώπηζε  ησλ  επηπηώζεσλ  ηνπ  πιηζηηθνύ  ηξόπνπ  δσήο  ζηνλ  ζύγρξνλν  άλζξσπν  

πξνϋπνζέηεη  ξηδηθέο  αιιαγέο  ζε   

 θνηλσληθά  θαη  

 νηθνλνκηθά  ζπζηήκαηα,   

 ηδενινγίεο  θαη   θνηλσληθέο  ζπλζήθεο.   

Γηα  ηελ  επίηεπμε  ησλ  αιιαγώλ  απηώλ  ρξεηάδεηαη  βάζνο  ρξόλνπ  θαη  επίκνλε  πξνζπάζεη

α   

α)   από  ηο  ίδιο  ηο  άηομο (κέξηκλα  γηα  ζθαηξηθή  ελεκέξσζε,  αλάπηπμε  ηεο  θξίζεο,  πλ

επκαηηθή  θαη  εζηθή  θαιιηέξγεηα,  ελδνζθόπεζε  θαη  άζθεζε  απηνθξηηηθήο,  πηνζέηεζε  ησ

λ  νπζηαζηηθώλ  αμηώλ  ηεο  δσήο ),                         

  β)  από  ηοσς  θορείς  διαπαιδαγώγηζης – οικογένεια,  ζτολείο,  Μ.Μ.Ε.  

(παξνρή  αλζξσπηζηηθήο  παηδείαο  ώζηε  λα  πξνβιεζνύλ  πξαγκαηηθά  πςειέο  αμίεο  ηεο  δ

σήο,  πξνβνιή  ζεηηθώλ  πξνηύπσλ  απνκαθξπζκέλσλ  από  ρξεζηκνζεξηθέο  αληηιήςεηο  θαη 

 πξαθηηθέο ).     

γ)  από  ηην  πολιηεία (πξνζπάζεηα  δεκηνπξγίαο  ζπλζεθώλ  δσήο  θηιηθώλ  πξνο  ηνλ  άλζξ

σπν  ησλ  αζηηθώλ  θέληξσλ αληηκεηώπηζε  ηνπ  θπθινθνξηαθνύ  πξνβιήκαηνο,  δεκηνπξγία  

ρώξσλ  άζιεζεο,   αλαςπρήο   θαη  πνιηηηζηηθώλ  εθδειώζεσλ,  βειηίσζε  ησλ  ζπλζεθώλ  εξ

γαζίαο,  κέξηκλα  γηα  ειεύζεξν  ρξόλν  ). 

            Πθγι: διαδίκτυο                                                                                         

ΠΑΛΛΗ  ΧΑΡΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΟ 

 

 

 

 



΄Εντονοι ρυθμοί ζωής-η εποχή της ταχύτητας 
 

4 
 

 
Κείκελα γηα εκβάζσλζε 

 
 ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΥΡΟΝΟ ΣΗΝ ΕΠΟΥΗ ΣΗ ΚΡΙΗ  
   
Σεο ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΚΟΡΩΝΑΙΟΤ Καζεγήηξηα Κνηλσληνινγίαο ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην 
alexkoron@gmail.com 
http://www.enet.gr 
 
Η κεγαιχηεξε ίζσο θαηάθηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο ήηαλ ε κείσζε 
ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ θαη ην δηθαίσκα ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν πνπ, ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νχ 
αηψλα, ζεκαηνδφηεζαλ κηα πξαγκαηηθή πνιηηηζκηθή επαλάζηαζε. Γηα πξψηε θνξά ζηελ 
ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο ε πιηθή θαη ζπκβνιηθή θπξηαξρία ηεο ακεηβφκελεο εξγαζίαο 
θινλίζηεθε νπζησδψο ζηε ζθέςε θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή εθαηνκκπξίσλ εξγαδνκέλσλ. Σν 
ηέινο ηεο πξνηεζηαληηθήο «εζηθήο ηεο εξγαζίαο» θαη ε καδηθνπνίεζε δηθαησκάησλ θαη 
δπλαηνηήησλ -πνπ έσο ηφηε απνηεινχζαλ πξνλφκην φζσλ βξίζθνληαλ ζηελ θνξπθή ηεο 
θνηλσληθήο ππξακίδαο- έθαλαλ ηηο κεηαπνιεκηθέο θνηλσλίεο λα νλεηξεχνληαη ηελ νξηζηηθή 
απειεπζέξσζε ηνπ αηφκνπ απφ ηνπο εξγαζηαθνχο θαηαλαγθαζκνχο θαη ηελ αλαπαξαγσγή 
ηεο εξγαηηθήο δχλακεο. Νένη ρσξνρξφλνη αηνκηθήο ειεπζεξίαο, αλάπηπμεο θαη 
απηνπξαγκάησζεο έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο. Η κφξθσζε θαη ε θαιιηέξγεηα ζε φια ηα 
ζηάδηα ηεο δσήο, ε πνιηηηζηηθή ζπκκεηνρή θαη έθθξαζε, ε δηαζθέδαζε θαη νη απνιαχζεηο, νη 
νηθνγελεηαθέο θαη πξνζσπηθέο ζρέζεηο, νη δηεθδηθήζεηο κεηαυιηζηηθψλ αηηεκάησλ, θ.ά., 
απνηέιεζαλ ηηο λέεο αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Ο ειεχζεξνο ρξφλνο, φπσο 
ζπλνπηηθά νλνκάζηεθαλ ηα αηνκηθά θαη ζπιινγηθά ελδηαθέξνληα ησλ κεηαβηνκεραληθψλ 
θνηλσληψλ, έγηλε ν πξνλνκηαθφο θνηλσληθφο ρξφλνο ηεο αηνκηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο 
έληαμεο, ελψ ε ακεηβφκελε εξγαζία έγηλε ην κέζν γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ «θνηλσλία ηεο 
ζρφιεο». ην πιαίζην απηφ ε δεκφζηα ζπδήηεζε (επηζηεκνληθή θαη κε) κεηαθηλήζεθε απφ ηα 
δεηήκαηα ηεο ζπάλεο θαη ηεο επηβίσζεο ζην θπξίαξρν δήηεκα ηεο επνρήο ηεο αθζνλίαο: ηελ 
επηδίσμε ηεο αηνκηθήο επηπρίαο. 
 
Σξηάληα ρξφληα αξγφηεξα, ζηε δεθαεηία ηνπ 1990, ην εξψηεκα ηνπ «ηέινπο ηεο εξγαζίαο» 
επαλαδηαηππσλφηαλ (1). Απηή ηε θνξά φκσο ζηελ πξννπηηθή ηεο δηφγθσζεο ηεο αλεξγίαο θαη 
ηεο επηζθαινχο απαζρφιεζεο. Δθηνηε, νη απνξπζκίζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη ε 
ζπξξίθλσζε ησλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ επαλαθέξνπλ ηα εξγαζηαθά δεηήκαηα ζην επίθεληξν 
ηεο δεκφζηαο ζπδήηεζεο. Σα πξνβιήκαηα αθνξνχλ ηψξα ηελ θαζνιηθή απαμίσζε ηεο 
ακεηβφκελεο επαγγεικαηηθήο εξγαζίαο, θαζψο ε ελδεκηθή απεηιή ηεο αλεξγίαο θαη ε 
απνξχζκηζε ηεο απαζρφιεζεο δηαθπβεχνπλ ηελ θνηλσληθή αμία ηεο εξγαζίαο. Οη εξγαδφκελνη 
βξίζθνληαη πιένλ αληηκέησπνη κε ηελ θνηλσληθή αρξεζηία θαη ηε ζπλαθφινπζε επηζθάιεηα 
ηεο θνηλσληθήο ηνπο έληαμεο. Η επηκήθπλζε ησλ σξψλ εξγαζίαο, ην ηέινο ηεο 
ζπληαμηνδφηεζεο ζηα 60, νη επέιηθηεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ε ππνθαηάζηαζε ηεο εξγαζίαο απφ 
απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα, θ.ιπ., θξαηνχλ ρακειά ηελ αμία ηεο. Η εξγαζία 
εληαηηθνπνηείηαη παξαγσγηθά αιιά απαμηψλεηαη θνηλσληθά, κε απνηέιεζκα αθελφο λα 
εληζρχεηαη ε επηξξνή ηεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη, αθεηέξνπ, λα 
κεηψλεηαη ε ηθαλφηεηά ηεο λα εμαζθαιίδεη ηελ θνηλσληθή έληαμε. Σν παξάδνμν απηφ γεγνλφο 
επηδξά δπζκελψο ζηελ νξγάλσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηνπ βίνπ ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο 
θαη ζηε δπλαηφηεηά ηνπο λα εμαζθαιίζνπλ ηνπο πφξνπο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε ζθαίξα ηνπ 
ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 
 
Υάλνληαο, φκσο, ηε δπλαηφηεηα κηαο αμηνπξεπνχο εξγαζίαο ράλνπκε ηε ζεκαληηθφηεξε 
παξαθαηαζήθε ηνπ ηέινπο ηνπ 20νχ αηψλα: Ο ρξφλνο ηεο δσήο δελ κπνξεί λα ηαπηίδεηαη κε ην 
ρξφλν ηεο εξγαζίαο. Μπξνζηά ζε απηή ηελ ηεξάζηηα απψιεηα, ν ιφγνο ηεο αξηζηεξάο (ή 
θαιχηεξα ε ζησπή ηεο), ζε δηεζλέο επίπεδν, αθήλεη ηνπο εξγαδφκελνπο θαζεισκέλνπο ζηελ 
πιήξε αδπλακία λα είλαη απαηηεηηθνί σο πξνο ηε θχζε, ην πεξηερφκελν, ηνπο ζθνπνχο θαη, ζε 
ηειηθή αλάιπζε, ην ίδην ην λφεκα ηεο εξγαζίαο. 
 
(1) Rifkin, J. (1996). «Σν ηέινο ηεο εξγαζίαο θαη ην κέιινλ ηεο». Αζήλα, εθδ. Ληβάλε. 
 
 

 


